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ΠΕΡΙΛ
ΛΗΨΗ
Τα Π
Πλαίσια Δράσ
σεων Προτερα
αιότητας (ΠΔΠ
Π) αποτελούνν εργαλεία στρ
ρατηγικού πολλυετούς σχεδιιασμού τα
οποία εκκπονούνται από
α
κάθε Κράτος Μέλος βάσει του άρθρου
ά
8 παρ
ράγραφος 1 της οδηγίας για τους
οικοτόποους με στόχο την παροχή ολοκληρωμέννης επισκόπη
ησης των μέτρ
ρων που απααιτούνται για την ορθή
διαχείρισ
ση του πανευρρωπαϊκού δικ
κτύου Natura 2000 και τηςς συνδεόμενη
ης με αυτό πρράσινης υποδομής, τον
προσδιορρισμό των χρρηματοδοτικώνν αναγκών γιια τα εν λόγω
ω μέτρα και τη σύνδεσή ττους με τα αντίστοιχα
α
χρηματοδδοτικά προγράμματα της ΕΕ.
Ε Σύμφωνα με τους στόχχους της Οδηγγίας των Οικοοτόπων 92/43
3/ΕΟΚ, τα
μέτρα ποου περιλαμβά
άνονται στα ΠΔΠ
Π
σχεδιάζοονται με κύριο σκοπό τη διασφάλιση ττης διατήρησ
σης, ή της
αποκατάσ
στασης σε ικα
ανοποιητική κατάσταση
κ
διιατήρησης, τω
ων φυσικών οικοτόπων
ο
καιι των ειδών ενωσιακής
ε
σημασίαςς. Στόχος τω
ων ολοκληρωμένων έργωνν LIFE Φύση
η είναι να υλοποιήσουν
υ
το Πλαίσιο Δράσεων
Προτερα
αιότητας (ΠΔΠ
Π) για το Δίκτυο Natura 20000, τόσο μέσω
ω της χρηματο
οδότησης απόό το LIFE όσο και μέσω
του συνττονισμού και της κινητοποίίησης άλλων σχετικών πηγγών χρηματοδ
δότησης από ττην Ένωση, εθνικών
ε
ή
ιδιωτικώνν.
Στη
ην Ελλάδα, τοο Πλαίσιο Δρά
άσεων Προτεεραιότητας για
α το Δίκτυο Natura
N
2000 γγια την προγρ
ραμματική
περίοδο 22014-2020 ολλοκληρώθηκε τον Δεκέμβρριο του 2014. Περιλαμβάνεει ένα σύνολοο 103 μέτρων,, τα οποία
στοχεύουυν στην ολοκ
κλήρωση της οργάνωσης και λειτουργγίας του εθνικού συστήμαατος προσταττευόμενων
περιοχώνν και στη βελττίωση της καττάστασης διαττήρησης ειδώνν και τύπων οικοτόπων
ο
κοιν
ινοτικού ενδια
αφέροντος
με μη ικα
ανοποιητική κατάσταση
κ
δια
ατήρησης συμμπεριλαμβανομ
μένων των πτη
ηνών.
Το Έ
Έργο LIFE IP
P 4 Natura συμ
μβάλει στην υυλοποίηση του
υ ΠΔΠ 2014-2
2020 τόσο μέσ
έσα από τις δρ
ράσεις που
περιλαμββάνει όσο και μέσω των συμπληρωματικκών χρηματοδο
οτήσεων που έχουν συνδεθθεί με το έργο μέσω του
Συμφωνη
ητικού Επιχορρήγησης με τη
ην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οιι συμπληρωμα
ατικές χρηματτοδοτήσεις του
υ LIFE IP
4 Naturaa περιλαμβάνοουν έργα που
υ χρηματοδοττούνται από το
τ Ταμείο Συ
υνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκ
κό Ταμείο
Περιφερεειακής Ανάπττυξης (ΕΤΤΠΑ
Α), το Ευρωπααϊκό Γεωργικ
κό Ταμείο Αγρ
ροτικής Ανάπτ
πτυξης (ΕΓΤΑ
ΑΑ) και το
Πράσινο Ταμείο (ΠΤ)). Συνεπώς, γιια συνολικά 668 δράσεις/έρ
ργα έχει γίνει αντιστοίχιση με τα μέτρα του ΠΔΠ
σεις του LIF
FE IP 4 Naatura, 10 έργα από το ΤΣ, 42 έργγα από το ΕΤΠΑ,
Ε
4
2014-20220: 11 δράσ
Μέτρα/Υ
Υπομέτρα/Δρά
άσεις του ΕΓΤ
ΤΑΑ και 1 έργγο του ΠΤ. Έγγιναν 243 ανττιστοιχίσεις, μμε τις δράσεις του LIFE
IP 4 Nattura και τα έργα
έ
από τις συμπληρωματτικές χρηματο
οδοτήσεις συνδέονται με 663 από τα 10
03 μέτρα,
καλύπτονντας το 61% των
τ μέτρων του
τ ΠΔΠ 20144-2020. Για κάθε
κ
μέτρο το
ου ΠΔΠ 2014--2020 συμπλη
ηρώθηκαν
και οι δείίκτες παρακολλούθησης όπω
ως αυτοί έχουνν διαμορφωθεεί με το Παρα
αδοτέο της Δρράσης D1 ‘Πρω
ωτόκολλο
Παρακολλούθησης Ελλληνικού Πλαισ
σίου Δράσεωνν Προτεραιότη
ητας (ΠΔΠ), περιόδου
π
20144-2020’.
Τα 63 μέτρα τουυ ΠΔΠ 2014-2
2020 στα οποοία στοχεύουνν οι δράσεις του
τ LIFE IP 4 Natura καθ
θώς και οι
ρωματικές
χρη
ηματοδοτήσει
ς
εμπίπτουν
και
στις
7
γε
ενικές
κατηγο
ορίες
μέτρων
ως
προς
την
ν περιοχή
συμπληρ
ής τους, με κά
άλυψη πάνω από
α το 50% τω
ων μέτρων. Επιπρόσθετα,
Ε
οι
ο δράσεις τουυ LIFE IP 4 Natura
N
και
εφαρμογή
οι συμπλληρωματικές χρηματοδοτή
ήσεις αντιστοοιχούν σε 15 από τις 21 επιμέρους κκατηγορίες μέέτρων. Οι
κατηγορίίες μέτρων ποου δεν περιλμβ
βάνονται αφοορούν τη λειτο
ουργία των ΦΔΠΠ την ανααθεώρηση στρ
ρατηγικών
και αποζζημιώσεις για
α απώλεια εισ
σοδήματος. Δ ραστηριότητεες επιμόρφωσ
σης/εκπαίδευση
σης έχει η πλειονότητα
των έργω
ων (33) και ακολουθούν τα διαχειρισστικά μέτρα για
γ οικοτόπου
υς (27), η πρροετοιμασίωνν σχεδίων
στρατηγιικών (19), τα
α διαχειριστικά μέτρα για είδη (18) κα
αι η συντήρησ
ση υποδομώνν πρόσβασης/εερμηνείας
περιβάλλλοντος (16).
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SUMM
MARY
Priooritised actionn frameworks (PAFs) are sstrategic multiiannual planniing tools, draf
afted by Memb
ber States
pursuant to article 8 paaragraph 1 off the Habitats D
Directive and
d aimed at providing a compprehensive ov
verview of
the meassures that aree needed to implement thhe EU-wide Natura 2000 network andd its associated green
infrastruccture. In line with the objeectives of thee EU Habitatss Directive on
n which the N
Natura 2000 network
n
is
based, thhe measures to be identiffied in the PA
AFs shall maainly be desig
gned to mainntain and restore, at a
favourable conservatioon status, natu
ural habitats aand species off EU importan
nce. The aim of the Integraated LIFE
Framework for
fo the Naturaa 2000 Netwoork, both through LIFE
projects is to implemeent the Priorittised Action F
o
relevant Union, natioonal or private funding
funding and through the coordinattion and mob ilization of other
sources.
Greece, the Prrioritised Actio
on Frameworkk for the Natu
ura 2000 Netw
work for the 20014-2020 prog
gramming
In G
period w
was completedd in Decembeer 2014. It inncludes a totaal of 103 meeasures, whichh aim to com
mplete the
organizattion and operration of the national
n
systeem of protectted areas and improve the conservation
n status of
species aand habitat typpes of commun
nity interest w
with unfavorab
ble conservation status, inclluding birds.
Thee LIFE IP 4 Natura
N
Projectt contributes tto the implem
mentation of th
he PAF 2014--2020 both th
hrough the
actions itt includes andd through the complementar
c
ry funds linked
d to the projecct through thee Grant Agreem
ment with
the Euroopean Commiission. Compllementary funnds of the LIIFE IP 4 Nattura include pprojects fundeed by the
Cohesionn Fund (CF), the European
n Regional Deevelopment Fu
und (ERDF), the Europeann Agriculturall Fund for
Rural Deevelopment (E
EAFRD) and the
t Green Funnd (GFRU). Therefore, a tottal of 68 actioons / projects have
h
been
matched to the measurres of PAF 20
014-2020: 11 aactions of LIF
FE IP 4 Naturra, 10 projectss by the CF, 42 projects
by the E
ERDF, 4 Meassures / Sub-M
Measures / Acctions of EAR
RDF and 1 prroject from thhe GRFU. In total, 243
matches were made; thhe actions of LIFE IP 4 Naatura and the projects
p
from the complem
mentary funds are linked
g 61% of the measures of the PAF 2014
4-2020. For ea
each measure of the paf
with 63 oof the 103 meeters, covering
2014-20220, the monitooring indicators as they havve been formeed with the Deeliverable of A
Action D1 ‘M
Monitoring
Protocol of the Greek Prioritised
P
Acction Framewoork (PAF), forr the period 20
014-2020’ weere completed.
2
whhich are targetted by the actiions of the LIIFE IP 4 Natu
ura as well
Thee 63 measuress of the PAF 2014-2020
as the complementary funds fall intto all 7 generaal categories of
o measures in
n terms of impplementation area, with
t
50% of the measuress. In addition
n, the actionss of the LIFE
E IP 4 Naturaa and the
a coveraage of more than
complem
mentary funds correspond to
o 15 of the 2 1 sub-categorries of measurres. The categgories of meaasures that
are not inncluded conceern the operation of the Maanagement Bo
odies of Proteccted Areas, thhe revision of strategies
and comppensation for loss of incom
me. Training aactivities are in
ncluded in thee majority of projects (33),, followed
by managgement measuures for habittats (27), prepparation of strrategic plans (19), species management measures
(18) and maintenanceoof access infraastructure and environmentaal interpretatio
on infrastrustuure (16).
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1

Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

Τα Π
Πλαίσια Δράσ
σεων Προτερα
αιότητας (ΠΔΠ
Π) αποτελούνν εργαλεία στρ
ρατηγικού πολλυετούς σχεδιιασμού τα
οποία έχχουν ως στόχοο την παροχή
ή ολοκληρωμέένης επισκόπη
ησης των μέττρων που απααιτούνται για την ορθή
διαχείρισ
ση του πανευρρωπαϊκού δικ
κτύου Natura 2000 και τηςς συνδεόμενη
ης με αυτό πρράσινης υποδομής, τον
προσδιορρισμό των χρρηματοδοτικώνν αναγκών γιια τα εν λόγω
ω μέτρα και τη σύνδεσή ττους με τα αντίστοιχα
α
χρηματοδδοτικά προγράμματα της ΕΕ.
Ε Σύμφωνα με τους στόχχους της Οδηγγίας των Οικοοτόπων 92/43
3/ΕΟΚ, τα
μέτρα ποου περιλαμβά
άνονται στα ΠΔΠ
Π
σχεδιάζοονται με κύριιο σκοπό «τη διασφάλιση της διατήρησ
σης, ή της
αποκατάσ
στασης σε ικα
ανοποιητική κατάσταση
κ
διιατήρησης, τω
ων φυσικών οικοτόπων
ο
καιι των ειδών ενωσιακής
ε
σημασίαςς, λαμβανομέννων υπόψη τω
ων οικονομικκών, κοινωνικών και πολιτιιστικών απαιττήσεων, καθώ
ώς και των
περιφερεειακών και τοπ
πικών ιδιομορ
ρφιών».
Η ννομική βάση του πλαισίου δράσης
δ
προτερραιότητας είναι το άρθρο 8 παράγραφοςς 1 της οδηγίας για τους
σ κράτη μέέλη την υποχχρέωση να απ
ποστέλλουν, κκατά περίπτω
ωση, στην
οικοτόποους, το οποίοο επιβάλλει στα
Επιτροπή
ή τις εκτιμήσ
σεις τους σχχετικά με τα ποσά που κρίνουν
κ
αναγγκαία στο πλλαίσιο της ενωσιακής
ε
συγχρημα
ατοδότησης προκειμένου
π
να τηρήσουν τιις ακόλουθες υποχρεώσεις τους σε σχέσηη με το Natura 2000:
• καθορισμός των
τ αναγκαίω
ων μέτρων διαατήρησης που
υ ενδεχομένωςς συνεπάγοντται ειδικά ενδεδειγμένα
ε
α σε άλλα σχέέδια διευθέτησ
σης,
σχέδια διιαχείρισης ή ενσωματωμένα
• καθορισμός δεόντων
δ
κανο
ονιστικών, διιοικητικών ή συμβατικών μέτρων που ανταποκρίνο
ονται στις
π
ς I και των ειδδών του παρα
αρτήματος
οικολογικκές απαιτήσειις των τύπων φυσικών οικοοτόπων του παραρτήματος
II, τα οποοία απαντώντα
αι στους τόπους.
Ως εκ τούτου, τα ΠΔΠ επ
πικεντρώνοντααι στον προ
οσδιορισμό των χρηματοδδοτικών αναγγκών και
ά
με τα ειδικά μέτρα
α διατήρησης που καθορίζο
ζονται για του
υς τόπους
προτεραιιοτήτων που συνδέονται άμεσα
Natura 22000, με σκοπ
πό την επίτευξξη των στόχω
ων διατήρησης σε επίπεδο τόπων για ταα είδη και του
υς τύπους
ων για τους οποίους έχουν οριστεί οι τόόποι (όπως απ
παιτείται βάσει του άρθρου
ου 6 παράγραφ
φος 1 της
οικοτόπω
οδηγίας γγια τους οικοττόπους). Δεδο
ομένου ότι στοο δίκτυο Natu
ura 2000 περιλ
λαμβάνονται εεπίσης οι ζώννες ειδικής
προστασίίας (ΖΕΠ) ποου έχουν χαρα
ακτηριστεί σύύμφωνα με τη
ην οδηγία 200
09/147/ΕΚ τηης ΕΕ για τα πτηνά, εν
προκειμέένω λαμβάνοννται, συνεπώς,, εξίσου υπόψ
ψη οι χρηματοδδοτικές ανάγκ
κες και τα μέτρρα προτεραιόττητας που
συνδέοντται με είδη πτη
ηνών σε ΖΕΠ.
Τα κράτη μέλη καλούνται
κ
να παρουσιάσουνν επίσης στα οικεία πλαίσιια δράσης προοτεραιότητας πρόσθετα
αθώς και τις σχετικές
σ
χρημ
ματοδοτικές αννάγκες που συνδέονται με την ευρύτερηη πράσινη υπο
οδομή. Τα
μέτρα, κα
εν λόγω μέτρα πράσινης υποδομής πρέπει να συμμπεριλαμβάνο
ονται στο ΠΔΠ
Π, εάν συμβάλλλουν στην οικολογική
N
2000, μεταξύ άλλων σε διασυνορια
ακό πλαίσιο, καθώς
κ
και στηην επίτευξη το
ου στόχου
συνοχή ττου δικτύου Natura
της διατή
ήρησης ή απ
ποκατάστασηςς των στοχευυόμενων ειδώ
ών και οικοτό
όπων σε ικαννοποιητική κατάσταση
διατήρησ
σης.
Στόόχος των ολλοκληρωμένω
ων έργων L
LIFE είναι η υλοποίηση
η, σε ευρείία εδαφική κλίμακα,
περιβαλλλοντικών ή κλλιματικών σχεδίων ή στρατηηγικών που απαιτούνται
α
βά
άσει ειδικής ννομοθεσίας της Ένωσης
για το πεεριβάλλον ή το κλίμα. Τα
α Ολοκληρωμμένα Έργα LIFE Φύση οφείλουν να υλο
λοποιήσουν το
ο Πλαίσιο
Δράσεωνν Προτεραιότη
ητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο N
Natura 2000, όπως προκύπττει από το Άρρθρο 8 της Οδηγίας των
Οικοτόπω
ων 92/43/ΕΟΚ
Κ. Ωστόσο, όπως
ό
είναι πρροφανές, η χρ
ρηματοδότηση
η από το LIFE
FE δεν επαρκεεί για την
υλοποίησ
ση του ΠΔΠ και άρα είνα
αι απαραίτητοος ο συντονισ
σμός και η κιννητοποίηση άάλλων σχετικώ
ών πηγών
χρηματοδδότησης από την
τ Ένωση, εθ
θνικών ή ιδιω
ωτικών για τηνν εφαρμογή συ
υμπληρωματικκών μέτρων ή δράσεων
εκτός τοου Ολοκληρω
ωμένου Έργου. Συνεπώςς, ο συντονιισμός και η κινητοποίησση συμπληρωματικών
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χρηματοδδοτήσεων αποοτελεί σημανττικό και αναππόσπαστο μέρ
ρος των Ολοκ
κληρωμένων Έ
Έργων. Με αυτόν
α
τον
τρόπο οι δικαιούχοι τοου Ολοκληρωμ
μένου Έργου LIFE μαζί μεε άλλους σχετιικούς φορείς ππου είναι υπεύ
ύθυνοι για
δ
δεσμ
μεύονται να εφ
φαρμόσουν το
ο ΠΔΠ.
τις συμπλληρωματικές δράσεις,
Τα Ο
Ολοκληρωμέννα Έργα LIFE
E Φύση επιλέγγουν από το ΠΔΠ
Π
ένα συνεκτικό σύνολοο μέτρων ή δρά
άσεων για
τα οποία το LIFE είνα
αι η καταλληλ
λότερη πηγή χχρηματοδότησ
σης. Πρόσθετα
α συμπληρωμματικά μέτρα ή δράσεις
κά, εθνικά ή ιδ
διωτικά κονδύύλια) και εφαρ
ρμόζονται
χρηματοδδοτούνται απόό άλλες πηγέςς χρηματοδότηησης (ενωσιακ
συμπληρρωματικά στις παρεμβάσεις του LIFE με στόχο πάντα την υλοποίησ
ση του ΠΔΠ. Χρηματοδοτιικές πηγές
των συμ
μπληρωματικώ
ών δράσεων μπορεί
μ
να είνναι τα Ευρωπ
παϊκά Διαρθρ
ρωτικά και Ε
Επενδυτικά Ταμεία: το
Ευρωπαϊϊκό Ταμείο Πεεριφερειακής Ανάπτυξης (Ε
ΕΤΠΑ), το Ευ
υρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεείο, το Ταμείο
ο Συνοχής
(ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Γ
Ταμ
μείο Αγροτικήής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το
ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλα
ασσας και
ώς και τα Ευρ
ρωπαϊκά Προγγράμματα INT
TERREG και Horizon 20200. Εκτός από τις πηγές
Αλιείας ((ΕΤΘΑ) καθώ
χρηματοδδότησης της ΕΕ, μπορούνν να συνδεθοούν με το έργγο δράσεις πο
ου χρηματοδοοτούνται από
ό διεθνείς,
εθνικούς ή ιδιωτικούς πόρους.
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2

Π
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩ
ΩΝ ΠΡΟΤΕ
ΕΡΑΙΟΤΗ
ΗΤΑΣ ΓΙΑ
Α ΤO ΔΙΚ
ΚΤΥΟ NA
ATURA
2000 ΣΤΗΝ
Ν ΕΛΛΑΔ
ΔΑ ΓΙΑ Τ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΙΟΔΟ 2014-2020

Στη
ην Ελλάδα, τοο Πλαίσιο Δρά
άσεων Προτεεραιότητας για
α το Δίκτυο Natura
N
2000 γγια την προγρ
ραμματική
περίοδο 2014-2020 ολοκληρώθηκε
ο
ε τον Δεκέμββριο του 2014. Περιλαμβά
άνει ένα σύνοολο μέτρων, τα οποία
κλήρωση της οργάνωσης και λειτουργγίας του εθνικού συστήμαατος προσταττευόμενων
στοχεύουυν στην ολοκ
περιοχώνν και στη βελττίωση της καττάστασης διαττήρησης ειδώνν και τύπων οικοτόπων
ο
κοιν
ινοτικού ενδια
αφέροντος
με μη ικα
ανοποιητική κατάσταση
κ
δια
ατήρησης συμμπεριλαμβανομ
μένων των πτη
ηνών.
Όπω
ως αναφέρετα
αι στο ΠΔΠ, κεντρική
κ
προτεεραιότητα για
α την προγραμ
μματική περίοδδο 2014-2020
0 αποτελεί
η αποτελλεσματική οργγάνωση και λεειτουργία τουυ εθνικού συσ
στήματος προσ
στατευόμενωνν περιοχών. Η επίτευξη
αυτού του στόχου συναρτάται με τη
ην υλοποίηση των εξής στρα
ατηγικών δρά
άσεων:
Εκπόνηση μελλετών και έκδδοση κανονισττικών πράξεω
ων χαρακτηρισ
σμού και προσστασίας και εκπόνηση/
ε
1. Ε
εφαρμογή
ή των Σχεδίωνν Διαχείρισηςς/ δράσης για ττο σύνολο τωνν περιοχών Νatura 2000
2. Διαχείριση του
τ
εθνικού συστήματος προστατευόμ
μενων περιοχχών: Αφορά στη συγκρότηση και
αίας διοικητικ
κής/ διαχειρισττικής δομής για το σύνολο των περιοχώνν προστασίας
θεσμοθέττηση μιας ενια
3. Ο
Οργάνωση κα
αι λειτουργία
α Συστήματοςς Παρακολού
ύθησης: δημιο
ουργία, σε κκεντρικό επίπεδο, ενός
συστήμα
ατος παρακολοούθησης της κατάστασης
κ
δ ιατήρησης τω
ων ειδών και οικοτόπων
ο
τηςς χώρας, καθώ
ώς και της
παρακολούθησης και αξιολόγησης
α
της
τ εφαρμογήής των Σχεδίωνν Διαχείρισηςς.
4. Ο
Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 20000 στο θαλάσσ
σιο χώρο: έρεευνα, οριοθέττηση και θεσ
σμοθέτηση
περιοχώνν, εκπόνηση και
κ εφαρμογή σχεδίων διαχεείρισης.
5. Α
Ανάπτυξη ανθθρώπινου δυνναμικού – Εππιμόρφωση κα
αι ενημέρωση
η: ενίσχυση τη
της ικανότητα
ας και της
τεχνογνω
ωσίας των στελλεχών και εργγαζομένων σεε φορείς διαχείρισης καθώς και δημοσίωνν υπαλλήλων αρμόδιων
υπηρεσιώ
ών.
Όσοον αφορά τα είδη
ε
και τους τύπους
τ
οικοτόόπων η ιεράρχχηση προτερα
αιοτήτων έγινεε με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια: 1) την κατάτταξη των ειδώ
ών / οικοτόπω
ων ως προτερα
αιότητας σύμφ
φωνα με την Ο
Οδηγία των Οικοτόπων
Ο
ΟΚ, ενώ για τα
τ πτηνά τηςς Οδηγίας 20009/147/ΕΕ ωςς προτεραιότη
ητα θεωρούντται είδη των οποίων η
92/43/ΕΟ
Ελλάδα φιλοξενεί μεγγάλο ποσοστό του παγκό σμιου πληθυσ
σμού (>80%)) και είδη για
ια τα οποία απαιτείται
α
μός και υλοποοίηση Σχεδίου
υ Δράσης, όπω
ως αυτά ορίζο
ονται από τη μεθοδολογία που έχει ανα
απτύξει το
σχεδιασμ
BirdLife Internationall για την Ε.Ε., 2) την καττάσταση διατή
ήρησής τους σύμφωνα με τη 2η Εξαεττή έκθεση
ής της Οδηγγίας 92/43/ΕΟ
ΟΚ, 3) την κατηγορία εξξάπλωσης το
ους και 4) τη
την ευθύνη/υπ
ποχρέωση
εφαρμογή
διατήρησ
σης που έχει η Ελλάδα. Στη
ην κατάταξη εειδών χλωρίδα
ας και πανίδαςς προτεραιότηητας προστίθεεται και το
κριτήριο της κατάστασ
σης διατήρηση
ης από το Ελλληνικό Κόκκιννο Βιβλίο και από την αξιολλόγηση της IU
UCN.
Π 2014-2020 περιλαμβάνεει 103 μέτρα τα
τ οποία κατα
ατάσσονται σσε 7 γενικές κατηγορίες
Συννολικά το ΠΔΠ
ως προς το πεδίο εφ
φαρμογής του
υς: (1) Γενικάά Μέτρα Πρ
ροτεραιότηταςς για την Naatura 2000, (2
2) Μέτρα
αιότητας για τους αγροτικούς και δασικοούς οικότοπου
υς και είδη το
ου δικτύου N
Natura 2000, (3)
( Μέτρα
Προτερα
Προτερα
αιότητας για τοους θαλάσσιους και παράκττιους οικότοπ
πους και είδη του
τ δικτύου N
Natura 2000, (4)
( Μέτρα
Προτερα
αιότητας για τους οικότοπους και τα είδη του
τ
δικτύου
υ Natura 20000 των υγροτόπων
(συμπεριιλαμβανομένω
ων των τυρφώ
ώνων), (5) Μέέτρα Προτεραιότητας για τη
η διασφάλισηη των ωφελειώ
ών από τα
οικοσυσττήματα του δικτύου Natura 2000, ειδικκά σε σχέση με
μ τη μετρίασ
ση και προσααρμογή στην κλιματική
κ
αλλαγή, ((6) Μέτρα Πρροτεραιότηταςς για την προώ
ώθηση αειφόρ
ρου τουρισμού
ύ και απασχόλλησης σε σχέση με την
Natura 22000 και (7) Μέτρα
Μ
Προτεεραιότητας γιαα την προώθη
ηση καινοτόμ
μων προσεγγίσσεων σε σχέσ
ση με την
Natura 2000. Η καταννομή των μέτρ
ρων του ΠΔΠ
Π 2014-2020 ανά
α γενική κα
ατηγορία απειικονίζεται στη
ην Εικόνα
2.1.
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Γενικ
κά
6

5
Αγρο
οτικά/Δασικά

23

6

Θαλά
άσσια/Παράκτιαα
15

Υγρό
ότοποι

26

Ωφέλ
λη από οικοσυσ
στήματα/
Κλιμα
ατική Αλλαγή
Τουρ
ρισμός και απασ
σχόληση

22

Καινο
οτόμες προσεγγγίσεις

Ειικόνα 2-1. Κατα
ανομή μέτρων του
τ ΠΔΠ 2014-22020 σε 7 γενικκές κατηγορίες ως
ω προς το πεδίο
ίο εφαρμογής το
ους.

Σε σ
συνέχεια της ανωτέρω καττηγοριοποίησηης, τα μέτρα κατηγοριοποιο
κ
ούνται και σεε επιμέρους κατηγορίες
ως προςς το είδος του
τ
μέτρου. Στο ΠΔΠ 2014-2020 περιλαμβάνον
π
νται 21 τέτοοιες κατηγορ
ρίες όπως
παρουσιά
άζονται στη συυνέχεια (η αρίθμηση είναι σσύμφωνα με το
τ ΠΔΠ 2014--2020):


(1) Ορισ
στικοποίηση περιοχών
π



(2) Επισ
στημονικές μελ
λέτες/κατάλογγοι απογραφή
ής για τον προσδιορισμό των
ων περιοχών



(5) Προεετοιμασία Σχεεδίων Διαχείρρισης & Στραττηγικών: ολοκ
κλήρωση του σσχεδιασμού
προστασ
σίας και διαχεείρισης των πεεριοχών Naturra 2000



(6) Σύστταση Φορέων



(7) Διαβ
βούλευση - δια
ασύνδεση με εεμπλεκόμενα μέρη



(8) Αναθθεώρηση σχεδδίων/ στρατηγγικών



(9) Λειττουργικές δαπά
άνες των Φορρέων Διαχείρισ
σης



(10) Συνντήρηση υποδδομών για τη δδημόσια πρόσ
σβαση και χρήση των περιοχχών, υποδομέές και
εξοπλισμός ερμηνείαςς περιβάλλονττος, παρατηρη
ητήρια κ.ά.



(11) Προοσωπικό



(12) Δια
αχειριστικά μέέτρα διατήρησσης: συντήρησ
ση & βελτίωση
η της καλής κκατάστασης
διατήρησης οικοτόπω
ων



αχειριστικά μέέτρα διατήρησσης: συντήρησ
ση & βελτίωση
η της καλής κκατάστασης
(13) Δια
διατήρησης των ειδώνν



αχειριστικά μέέτρα διατήρησσης σε σχέση με
μ εισβάλλονττα ξενικά είδηη
(14) Δια



(15) Υλοοποίηση σχεδίων διαχείρισηης & συμφωννιών με ιδιοκτή
ήτες & διαχειρ
ιριστές γαιών ή υδάτων
για την τήρηση
τ
συγκεεκριμένων διααδικασιών



(16) Παροχή υπηρεσιιών: ανταποδοοτικά/ αποζημ
μίωση για δικα
αιώματα και απ
απώλεια εισοδη
ημάτων



η και εποπτείαα
(17) Παρακολούθηση



φ
των πεεριοχών
(19) Επιιτήρηση και φύλαξη



(20) Παροχή ενημερω
ωτικού υλικούύ

w
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(21) Επιιμόρφωση καιι εκπαίδευση



(23) Αγοορά γης



(24) Υποοδομή που απ
παιτείται για τηην αποκατάστταση ειδών & οικοτόπων



(25) Υποοδομές για δη
ημόσια πρόσβααση, ερμηνεία
α, παρατήρηση
η κλπ.

(25) Υποδομέςς για πρόσβαση, ερ μηνεία, παρατήρησ
ση
(24) Υποδομή
ή για αποκατάστασηη ειδών & οικοτόπω
ων
(23) Αγορά γης
(21) Επιμόόρφωση/εκπαίδευσ
ση
(20) Παροχή εενημερωτικού υλικο
ού
(199) Επιτήρηση/φύλαξη
(17) Παρακκολούθηση/εποπτεία
(16) Ανταποδοττικά/αποζημίωση γιια δικαιώματα & αππώλεια εισοδημάτω
ων
(15) Υλοποίησ
ση συμφωνιών με ιδ
διοκτήτες & διαχειρριστές γαιών/υδάτω
ων
(14) Διαχεειριστικά μέτρα διατ
ατήρησης: ξενικά είδ
δη
(13
3) Διαχειριστικά μέττρα διατήρησης: είδ
δη
(12) Διαχχειριστικά μέτρα δια
ιατήρησης: οικότοπ
ποι
(11) Προσωπικκό
(10) Συντήρησ
ση υποδομών πρόσσβασης/επικοινωνία
ας
(9) Λειτουργγικές δαπάνες ΦΔΠ
ΠΠ
(8) Αναθεώρηση σσχεδίων/στρατηγικώ
ών
(7) Διαβούλευση/διασύνδεσση με εμπλεκόμενους
(6) Σύσταση Φορέω
ων
(5) Προετοιμασία Σχεδίων Διαχείρ
ίρισης & Στρατηγικώ
ών
(1) & (2) Ορισττικοποίηση περιοχώ
ών

1
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2
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8
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26
1
1
2
3
1
2
19
2
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Ε
Εικόνα 2-2. Καττανομή μέτρων του ΠΔΠ 2014--2020 σε 21 επιιμέρους κατηγορ
ρίες ως προς τοο είδος του μέτρο
ου.

w
www.edozoume..gr
9

3

Σ
ΣΥΜΒΟΛΗ
Η ΤΟΥ LIFE IP 4 NATU
URA ΣΤΗ
ΗΝ ΥΛΟ
ΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΤΟΥ
Π
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Υ ΔΡΑΣΕ
ΕΩΝ ΠΡΟΤ
ΤΕΡΑΙΟΤ
ΤΗΤΑΣ 20
014-2020

Το Έ
Έργο LIFE IP
P 4 Natura συμ
μβάλει στην υυλοποίηση του
υ ΠΔΠ 2014-2
2020 τόσο μέσ
έσα από τις δρ
ράσεις που
περιλαμββάνει όσο και μέσω των συμπληρωματικκών χρηματοδο
οτήσεων που έχουν συνδεθθεί με το έργο μέσω του
Συμφωνη
ητικού Επιχορρήγησης με τη
ην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συννολικά, οι δρά
άσεις του έργου είναι 19: 4 είναι προπα
αρασκευαστικ
κές (Α), 6 είνναι δράσεις διιατήρησης
(C), 5 είνναι παρακολούύθησης του ανντικτύπου τουυ έργου (D), 2 είναι επικοιννωνίας και διάάδοσης αποτελ
λεσμάτων
(Ε) και 2 είναι δράσειις διαχείρισης και παρακολλούθησης του έργου (F). Με
Μ το τέλος τηης Α΄ Φάσης του
τ έργου
είναι δυννατή η αντισττοίχιση 11 δράσεων με μέττρα του ΠΔΠ
Π (Παράρτημα
α Α), ενώ γιαα 2 δράσεις (C
C1, C2) η
αντιστοίχχιση δεν είναιι δυνατή σε αυτό
α
το στάδιοο. Για τη δράση C1 ‘Πιλοττική εφαρμογήή των Σχεδίω
ων Δράσης
για τα είδδη και τους οιικοτόπους’, έχχει γίνει μια ππρώτη προσπά
άθεια αντιστοίίχισης με μέτρρα του ΠΔΠ, βάσει των
σχεδίων δράσης του κατατέθηκαν
κ
στο
σ ΥΠΕΝ τον
ον Νοέμβριο του
τ 2019. Τα μέτρα
μ
τα οποίία θα υλοποιη
ηθούν από
α δράσης ειδώ
ών/οικοτόπωνν είναι 37 (5/11a-1, 5/1a-4, 5/1a-5,
5
5/1a-6
6, 5/1a-7, 13/11a-17, 17/1a-2
20, 19/1aτα σχέδια
21, 20/1aa-22, 21/1a-244, 24/1a-25, 5/1b-2,
5
5/1b-66, 12/1b-7, 12
2/1b-11, 13/1b
b-14, 13/1b-115, 13/1b-16, 13/1b-17,
15/1b-222, 16/1b-24, 122/1c-14, 14/1cc-25, 17/1c-177, 19/1c-18, 5/1d-3, 5/1d-4,, 5/1d-6, 12/1dd-7, 12/1d-8, 12/1d-10,
13/1d-13, 13/1d-15, 14/1d-16, 15/1
1d-17, 20/1d-118, 5/2a-2). Ωστόσο
Ω
η οριιστική αντιστοοίχιση των μέέτρων και
θησης θα πρααγματοποιηθεεί με την
παρακολούθηση της υλοποίησής τους μέσω ττων δεικτών παρακολούθ
C ‘Πιλοτική εφαρμογή τω
ων Σχεδίων Διιαχείρισης
θεσμοθέττηση των σχεεδίων δράσης.. Όσον αφοράά τη δράση C2
περιοχώνν NATURA 2000
2
σε τέσσεερις Περιφέρεειες της Ελλά
άδας)’, η σύνδ
δεση με τα μέέτρα του ΠΔΠ
Π θα γίνει
μετά την επιλογή των περιοχών, τηνν οριστικοποίίηση των διαχχειριστικών σχχεδίων και τηνν επιλογή τωνν δράσεων
ά
με μέτρρα αλλά συνεεισφέρουν
που θα υυλοποιηθούν. Οι υπόλοιπεςς 8 δράσεις τοου έργου δεν συνδέονται άμεσα
έμμεσα σ
στην υλοποίησ
ση του ΠΔΠ εφόσον
ε
είτε πεεριλαμβάνουνν προπαρασκευ
υστικές ενέργγειες για την υλοποίηση
υ
άλλων δρράσεων είτε αποτελούν
α
μέρ
ρος της παρακκολούθησης κα
αι διαχείρισηςς του έργου.
Οι σ
συμπληρωματτικές χρηματο
οδοτήσεις του LIFE IP 4 Naatura περιλαμ
μβάνουν έργα που χρηματοδοτούνται
από το Τ
ΤΣ, το ΕΤΠΑ, το ΕΓΤΑΑ και
κ το Πράσιννο Ταμείο (ΠΤ
Τ). Οι συμπλη
ηρωματικές χρρηματοδοτήσεεις από το
ΤΣ και τοο ΕΤΠΑ εντά
άσσονται στις κατηγορίες πααρέμβασης 08
85 ‘Προστασία και ενίσχυσση της βιοποικ
κιλότητας,
προστασίία της φύσηςς και πράσινη υποδομή’ και 086 ‘Πρ
ροστασία, ανα
αστήλωση κααι βιώσιμη χρ
ρήση των
περιοχώνν Natura 20000’ του Επιχειρ
ρησιακού Προογράμματος Υποδομές
Υ
Μετταφορών, Περριβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη
η και των Περιφερειακών Επιχειρησιακκών Προγραμμ
μάτων. Οι ανω
ωτέρω κατηγοορίες παρέμβα
ασης είναι
οι πλέονν κατάλληλες για τη χρημα
ατοδότηση δρράσεων εντόςς του Δικτύου
υ Natura 20000 αλλά και εκτός
ε
του
N
2000. Από
Α το ΕΓΤΑ
ΑΑ έχουν συ
υνδεθεί τα
Δικτύου όταν ενισχύοουν τη συνδεσιμότητα τωνν περιοχών Natura
Υπομέτρα/Δρά
άσεις του ΠΑΑ
Α που σχετίζοονται άμεσα με
μ τις περιοχέές του Δικτύοου Natura 200
00 και πιο
Μέτρα/Υ
συγκεκριιμένα το Υποομέτρο 7.1 ‘Ε
Εκπόνηση θεμματικών σχεδδίων διαχείρισ
σης για τον ττομέα της γεω
ωργίας σε
προστατεευόμενες περιιοχές’, η Δράσ
ση 10.1.1 ‘Πρροστασία της άγριας ορνιθοπανίδας’, τοο Μέτρο 11 ‘Β
Βιολογική
γεωργία’ (εντός των περιοχών
π
Natu
ura) και το Υ
Υπομέτρο 12.2
2 ‘Αποζημίωσ
ση για δασικέές περιοχές το
ου Natura
Τέλος, από το Πράσινο Ταμείο έχεει συνδεθεί ένα
έ
έργο υλ
λοποίησης σχχεδίων δράσ
σης ειδών
2000’. Τ
ορνιθοπα
ανίδας. Όσον αφορά το ΤΣ
Τ και το ΕΤ
ΤΠΑ, η σύνδδεση με τα μέτρα
μ
του ΠΔ
ΔΠ είναι εφιικτή όταν
εντάσσετται κάποιο έργγο. Έως τις 30 Νοεμβρίου 2019, που είίναι η λήξη τη
ης Α’ Φάσης του LIFE IP 4 Natura,
έχουν εννταχθεί 52 έργγα. Για τα 4 Μέτρα/Υπομέέτρα/Δράσεις του ΕΓΤΑΑ και το 1 έργγο του ΠΤ έχχει γίνει η
α του ΠΔΠ.
αντιστοίχχιση με μέτρα

w
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Συννεπώς, για συυνολικά 68 δρ
ράσεις/έργα έέχει γίνει αντιιστοίχιση με τα μέτρα τουυ ΠΔΠ 2014--2020: 11
δράσεις ττου LIFE IP 4 Natura, 10 έργα από το ΤΣ, 42 έργα από το ΕΤΠΑ, 4 Μέτρα/Υ
Υπομέτρα/Δρ
ράσεις του
ΕΓΤΑΑ και 1 έργο τοου ΠΤ. Έγινανν 241 αντιστοοιχίσεις: οι δρ
ράσεις του LIFE IP 4 Natuura και τα έργγα από τις
συμπληρρωματικές χρη
ηματοδοτήσειςς συνδέονται μμε 63 από τα 103 μέτρα, καλύπτοντας τοο 61% των μέέτρων του
ΠΔΠ 20114-2020. Για κάθε μέτρο του
τ ΠΔΠ 20144-2020 συμπλληρώθηκαν κα
αι οι δείκτες ππαρακολούθη
ησης όπως
αυτοί έχχουν διαμορφ
φωθεί με το Παραδοτέο ττης Δράσης D1 ‘Πρωτόκ
κολλο Παρακο
κολούθησης Ελληνικού
Ε
Πλαισίουυ Δράσεων Προτεραιότητα
Π
ας (ΠΔΠ), περριόδου 2014-2020’. Αναλυ
υτικά στοιχείαα για κάθε έρ
ργο/δράση
παρατίθεενται στον πρρώτο πίνακα του Παραρτήήματος Α, οπ
ποίος περιλαμ
μβάνει τις ακόόλουθες στήλ
λες: Πηγή
χρηματοδδότησης (LIFE, ΕΤΠΑ, ΤΣ
Σ, ΕΓΤΑΑ, ΠΤ
Τ), Τίτλος δρά
άσης / έργου (δράση
(
για τοο LIFE IP / έρ
ργα για τις
συμπληρρωματικές χρη
ηματοδοτήσειις), Μέτρα Π
ΠΔΠ 2014-202
20, Δείκτες μέτρων
μ
ΠΔΠ
Π 2014-2020 και
κ Τιμές
Π 2014-2020. Θα πρέπει εεδώ να σημεειωθεί ότι οι δείκτες δεν συμπληρώθηκαν αλλά
δεικτών μέτρων ΠΔΠ
ηκε μη ένδειξη
η Μ/Δ: Μη διιαθέσιμο για δδράσεις που δεεν έχουν ξεκιννήσει ακόμα σστο LIFE, έργγα που δεν
προστέθη
έχουν νοομικές δεσμεεύσεις για ΕΤ
ΤΠΑ/ΤΣ/ΠΤ και περιπτώσεις που δενν έχουν γίνειι εντάξεις ή δεν έχει
ενεργοποοιηθεί το μέτρρο όσον αφορά
ά το ΕΓΤΑΑ.
Κάννοντας μια αννάλυση ως πρ
ρος τις 7 γενιικές κατηγορίίες μέτρων βλ
λέπουμε ότι σσε όλες τις κατήγοριες
καλύπτετται πάνω από το 50% των μέτρων
μ
(Εικόννα 3-1). Στη συνέχεια
σ
έγινεε μια ανάλυσηη ως προς τις επιμέρους
ε
κατηγορίίες. Οι δράσεις του LIFE IP
I 4 Natura κκαι οι συμπλη
ηρωματικές χρ
ρηματοδοτήσεεις αντιστοιχο
ούν σε 15
από τις 21 επιμέρουυς κατηγορίεςς μέτρων. Οιι κατηγορίες μέτρων που
υ δεν περιλμμβάνονται αφορούν τη
ΠΠ την ανα
αθεώρηση σττρατηγικών και αποζημιιώσεις για ααπώλεια εισο
οδήματος.
λειτουργίία των ΦΔΠ
Δραστηρριότητες επιμόόρφωσης/εκπα
αίδευσης (33) έχει η πλειονό
ότητα των έργγων (Εικόνα 33-2) και ακολο
ουθούν τα
διαχειρισ
στικά μέτρα γιια οικοτόπουςς (27), η προεετοιμασίων σχχεδίων στρατη
ηγικών (19), ττα διαχειριστικά μέτρα
για είδη ((18) και η συνντήρηση υποδδομών πρόσβαασης/ερμηνεία
ας περιβάλλονντος (16).
30
Αριθμός μέτρων

25
20
15
10
5

61%

54%

5 9%

67%
67%

0

67%

80%

Ενα
απομείναντα μέτρα ΠΔΠ 20
014‐2020
LIFE IP 4 Natura & Συμπληρωματικές Χρηματοδοτήσεις
Εικόνα 3-1. Αντιστοίχιιση των δράσεω
ων του LIFE IP 4 Natura και τω
ων συμπληρωμαατικών
χρη
ηματοδοτήσεωνν με μέτρα του ΠΔΠ
Π
2014-2020
0.

w
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(25) Υποδομές για
α πρόσβαση, ερμηνεεία, παρατήρηση
(24) Υποδομή για αποκατάσταση ειδδών & οικοτόπων
(23) Αγορά γης
(21) Επιμόρφω
ωση/εκπαίδευση
(20) Παροχή ενημμερωτικού υλικού
(19) Εππιτήρηση/φύλαξη
(17) Παρακολοούθηση/εποπτεία
((16) Ανταποδοτικά//αποζημίωση για διικαιώματα & απώλεεια εισοδημάτων
(15) Υλοποίηση συ
υμφωνιών με ιδιοκτήτες & διαχειριστέές γαιών/υδάτων
(14) Διαχειρισ
στικά μέτρα διατήρηησης: ξενικά είδη
(13) Δια
αχειριστικά μέτρα δδιατήρησης: είδη
(12) Διαχειριιστικά μέτρα διατήρρησης: οικότοποι
(11) Προσωπικό
(10) Συντήρηση υποδομών πρόσβασσης/επικοινωνίας
(9) Λειτουργικέςς δαπάνες ΦΔΠΠ
(8) Αναθεώρηση σχεδίίων/στρατηγικών
(7) Διαβούλευ
υση/διασύνδεση μεε εμπλεκόμενους
(6) ΣΣύσταση Φορέων
(5) Προετοιμασία Σχεδίων Διαχείρισηης & Στρατηγικών
(1) & (2) Οριστικοπποίηση περιοχών

5
3
5
33
4
15
3
8
18
27
16

13
19
1

0

5

10

15

20

25

30

35

Αριθμός έργωνν

Ε
Εικόνα 3-2. Αριιθμός έργων πουυ περιλαμβάνει δράσεις στις επ
πιμέρους κατηγο
ορίες μέτρων τουυ ΠΔΠ 2014-20
020.

Τέλλος για κάθε ένα από τα 63 μέτρα τοου ΠΔΠ 201
14-2020 με τα
τ οποία έγιννε η αντιστοίίχιση των
δραστηριιοτήτων που λαμβάνονουνν χώρα στο πλαίσο του LIFE IP 4 Natura,
N
συμπλληρώθηκαν οι
ο δείκτες
παρακολούθησης αθροοίζοντας τουςς επιμέρους δ είκτες που συ
υμπληρώθηκα
αν για κάθε έννα έργο και δράση
δ
του
4-2020 παραττίθεται στον δεύτερο πίννακα του
IP. Αναλλυτικά στοιχχεία για κάθε μέτρο τουυ ΠΔΠ 2014
Παραρτή
ήματος Α, οποοίος περιλαμβ
βάνει τις ακόλλουθες στήλεςς: Μέτρα ΠΔΠ
Π 2014-2020,, Δείκτες μέτρ
ρων ΠΔΠ
2014-20220, Τιμές δεικ
κτών μέτρων ΠΔΠ
Π
2014-20020 και Τίτλοςς δράσης / έργγου (δράση γιαα το LIFE IP / έργα για
τις συμπληρωματικές χρηματοδοτή
ήσεις). Θα πρρέπει να σημεειωθεί ότι επεειδή α) βρισκκόμαστε μόλιςς στην Α΄
N
και β)) πολλές εντάάξεις έργων απ
πό τις συμπλη
ηρωματικές χρρηματοδοτήσεις έγιναν
Φάση τουυ LIFE IP 4 Natura
σχετικά ππρόσφατα, σε πολλούς δείκ
κτες παρακολοούθησης οι τιμ
μές είναι μηδεενικές. Αυτή η εικόνα αναμ
μένεται να
αλλάξει ριζικά στην επόμενη
ε
αναφ
φορά παρακολλούθησης, μεε την ολοκλήρ
ρωση της Β΄ Φάσης του LIFE
L
IP 4
Natura.

w
www.edozoume..gr
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ΠΑΡΑΡΤΗ
ΗΜΑ Α - ΠΙΝ
ΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥ
ΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
Τ
ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠ
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Υ
ΠΔΠ 20144-2020
Α
Α. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ
ΧΙΣΗ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ
ΟΥ LIFE IP 4 NATURA ΚΑΙ
Κ
ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ
Ε
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛ
ΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕ
ΕΣ
Χ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ Τ
ΤΟΥ ΠΔΠ. ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩ
ΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΔΠ 2014-202
20 ΣΥΜΠΛΗΡ
ΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
Κ
ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ//ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΣΥ
ΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ LIFE IP 4 NATURA.
Πη
ηγή
Α/Α χρημ
ματοδόττησης
1

2

3

Μέτρα ΠΔ
ΔΠ 2014-2020
Τίττλος δράσης
/ έργου

Κωδικός

LIIFE

Α1. Εκπόνηση και θθεσμοθέτηση σχεδίων
δράσης για είδη καιι οικοτόπους κοινοτικού
ενδιαφέροντος

5/1c-5

LIIFE

η και αξιολόγηση των
Α3. Χαρτογράφηση
οικοσυστημικών υππηρεσιών (MAES)

αι κοινωνική αποτίμηση τωνν
Οικονομική κα
λειτουργιών ποου προσφέρουν τα
5/2c-2 οικοσυστήματα
α σε προστατευόμενες
περιοχές και διερεύνηση δυνατοτήτων
υποστήριξης εππενδυτικών δραστηριοτήτωνν

LIIFE

Α4. Χαρτογράφηση
η και ανάλυση των
εμπλεκόμενων μερώ
ών του έργου

5

LIIFE

Λειτουργία Συστήματος
C3. Ανάπτυξη και Λ
Υποστήριξης Αποφ
φάσεων (DSS) για τη
διαχείριση των περιιοχών Natura 2000

LIIFE

C4. Δημιουργία ενόός διαδραστικού και
διαλειτουργικού συυστήματος γεωγραφικών
πληροφοριών (ppG
GIS) / webGIS για την
ην παρακολούθηση των
οπτικοποίηση και τη
οικοσυστημικών υππηρεσιών

ων Διαχείρισης /
Σύνταξη Σχεδίω
Προστασίας

Δείκτης 1

21/1a-24

20/1a-22

21/1a-24

Δείκτης 2

Δείκτης 3

Τιμή
Δείκτη
1

Τιμή
Δείκτη 2

Τιμή
Δείκτη
3

Σχέδια Διαχείρισης για θαλάσσιες
περιοχές Ν2K (Νο)

Σχέδια δράσ
σης για είδη και οικοτόπουςς
στόχους (Νο
ο)

Έκταση νέων θαλάσσιω
ων
περιοχών N2K (ha)

0

1

0

Περιοχές N2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί οικονομ
μική και
κοινωνική αποτίμηση των
οικοσυστημικών υπηρεσιιών (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

2K όπου έχουν λάβει χώρα
Περιοχές Ν2
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)

1

34

-

Δ/Υ

Δ/Υ

34

-

-

οσωπικό του συστήματος
Στελέχη/προ
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Δ/Υ

0

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

οσωπικό του συστήματος
Στελέχη/προ
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
μενους
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
προσωπικού του συστήμα
ατος
του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
περιβάλλοντος (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
προσωπικού του συστήμα
ατος
του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
περιβάλλοντος (No)

Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
παραγωγικούς φορείς
20/1a-22

4

Ονομασία

Δείκτες ΠΔΠ 2014--2020*
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Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης 20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
προσωπικού του συστήμα
ατος
21/1a-24 του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
περιβάλλοντος (No)
Οικονομική κα
αι κοινωνική αποτίμηση τωνν
Περιοχές N2K όπου έχει
λειτουργιών ποου προσφέρουν τα
μική και
πραγματοποιηθεί οικονομ
5/2c-2 οικοσυστήματα
α σε προστατευόμενες
κοινωνική αποτίμηση των
περιοχές και διερεύνηση δυνατοτήτων
οικοσυστημικών υπηρεσιιών (No)
υποστήριξης εππενδυτικών δραστηριοτήτωνν
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
παραγωγικούς φορείς

6

7

8

9

LIIFE

C5. Ενίσχυση των ιικανοτήτων των
εμπλεκόμενων μερώ
ών και τελικών χρηστών

LIIFE

C6. Εφαρμογή χαρττογράφησης και
αξιολόγησης των οιικοσυστημικών υπηρεσιών
(ΜΑΕΣ) σε πιλοτικκές περιοχές

LIIFE

ση της συμβολής του
D1. Παρακολούθησ
έργου στην υλοποίη
ηση του Ελληνικού
Πλαισίου Δράσης Π
Προτεραιότητας (PAF),
στην επιτυχία των δδράσεων ανάπτυξης
ικανοτήτων και για την κινητοποίηση
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πηγών

LIIFE

E1. Επικοινωνία κα
αι διάχυση των
αποτελεσμάτων τουυ έργου

Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
προσωπικού του συστήμα
ατος
21/1a-24 του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
περιβάλλοντος (No)

20/2b-4

7/1a-10
10

LIIFE

E2. Μεταφορά τεχννογνωσίας σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο
21/1a-24

11

LIIFE

ων συμπληρωματικών
F2. Συντονισμός τω
πηγών χρηματοδότη
ησης

12

ΕΤ
ΤΠΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩ
ΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤ
ΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗ
ΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές N2K όπου δημιιουργήθηκε
Σύνταξη υλικούύ επικοινωνίας για προβολή
ή
υλικό επικοινωνίας για προβολή του
του δικτύου Naatura ως μοχλού
δικτύου Natura ως μοχλο
ού
περιφερειακής ανάπτυξης
περιφερειακής ανάπτυξης (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
προσωπικού του συστήμα
ατος
του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
περιβάλλοντος (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
ωματοφάγων
Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Δημιουργία καιι λειτουργία Χώρων
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
ΤΑΠ) που
Τροφοδοσίας Π
Πτωματοφάγων Αρπακτικώνν
έχουν δημιουρηγηθεί για τα είδηΠτηνών (ΧΤΑΠ
Π) σε εθνικό επίπεδο
στόχους (No)

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

7/1a-10

13/1b-14

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)

0

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Στελέχη/προ
οσωπικό του συστήματος
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Δ/Υ

0

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Στελέχη/προ
οσωπικό του συστήματος
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Δ/Υ

1

68

-

Δ/Υ

Δ/Υ

21

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

οσωπικό του συστήματος
Στελέχη/προ
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

1

446

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
φοδοσίας Πτωματοφάγων
Χώροι Τροφ
Αρπακτικώνν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No)

Δ/Υ

www.edozoume.gr
14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔ
13

14

15

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

Εκπόνηση ΕΠΜ, σχχεδίων ΠΔ και Σχεδίων
Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου
η τη χώρα
Natura 2000, σε όλη

Σύνταξη καταλόγουυ ξενικών ειδών και
οργάνωση μεθοδολλογίας για την εκτίμηση
του κινδύνου που ππροκαλούν

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
Η ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕ
ΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

Εκπόνηση μελεετών χαρακτηρισμού και
προστασίας περριοχών και εκπόνηση
Σχεδίων Διαχείίρισης για το σύνολο των
περιοχών Naturra 2000
Σχέδια διαχείριισης και έργα
14/1b-18 αποκατάστασης για τον έλεγχο και
αλλόντων ξενικών ειδών
εξάλειψη εισβα
Ξενικά είδη σε θαλάσσια οικοσυστήματα:
ανίχνευση, πρόόληψη εισόδου, έλεγχος,
14/1c-26
εξάλειψη ειδώνν εισβολέων, αποκατάσταση
η
οικοσυστημάτω
ων.
5/1a-1

13/1a-17

7/1a-10

17/1a-20

20/1a-22

16

Τ
ΤΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑ
ΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΡΙΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ
ΟΤΟΠΩΝ

21/1a-24

12/1b-7

13/1b-15
17/1b-26

12/1c-7
12/1c-14

Ειδικές Περιβαλλοντικέςς Μελέτες για Σχέδια Διαχχείρισης για περιοχές Ν2Κ
περιοχές Ν2Κ (No)
(No)

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί Ξενικά είδη
η για τα οποία εκπονηθεί
έργα για τον έλεγχο και την
τ εξάλειψη μελέτες εκτίμησης κινδύνου ή
εισβαλλόντων ξενικών ειιδών (No)
κές δράσεις (No)
διαχειριστικ
Περιοχές N2
2K όπου έχουν υλοποιηθεί
Θαλλάσια ξενικά είδη για
α τα οποία
έργα/δράσειις με στόχο την ανίχνευση, τη
έχουν υλοποιηθεί διαχειρ
ριστικές
πρόληψη εισ
σόδου και τον έλεγχος
δράσεις (Νο)
θαλάσσιων ξενικών ειδών (No)
Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται
Έλεγχος της πα
αράνομης χρήσης
Δ/Υ
έλεγχος της παράνομης χρήσης
χ
δηλητηριασμέννων δολωμάτων
δηλητηριασμένων δολωμ
μάτων (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/ Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
παραγωγικούς φορείς
(No)
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης Έργα που υλλοποιούν δράσεις
οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
οικοτόπων (Νο)
(
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
Δ/Υ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
οσωπικό του συστήματος
Στελέχη/προ
προσωπικού του συστήμα
ατος
του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
που έχει κατταρτιστεί (No)
περιβάλλοντος (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Υλοποίηση μέττρων & έργων
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ. μέτρα και δράσεις για την
ν
Δ/Υ
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)
Υλοποίηση δρά
άσεων για δημιουργία: 1)
Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
δ
Είδη που έχχουν αποθηκευτεί σε τράπεζζα
μικρο-αποθεμά
άτων φυτών, 2) τράπεζας
μικρο-αποθέματα φυτών (No)
γενετικού υλλικού (No)
γενετικού υλικοού –σπόρων
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν
Ανάπτυξη υποδδομών πυροπροστασίας
εγκατασταθεί υποδομές
Δ/Υ
(πυροφυλάκια, δεξαμενές πυρόσβεσης)
πυροπροστασίας (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Οικότοποι για
γ τους οποίους έχουν
Κατασκευή ανττιδιαβρωτικών έργων σε
αντιδιαβρωτικά έργα και έργα
υλοποιηθεί αντιδιαβρωτικά έργα και έρργα
παράκτιες ζώνεες , στήριξη αμμοθινών
στήριξης αμμοθινών για τους
μμοθινών (No)
στήριξης αμ
οικοτόπους-στόχους (No)
Περιοχές N2K όπου πραγγματοποιείται
Δ/Υ
Διαχείριση επισ
σκεπτών
διαχείριση επισκεπτών (N
No)

Προεδρικά Διατάγματα
α για
περιοχές Ν2Κ (No)

0

0

0

Κατάλογος των
εισβαλλόντων ξενικών ειδών
(Ναι/Όχι)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Εθνικός κατάλογος
θαλάσσιων ξενικών ειδδών
(Ναι/Όχι)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

www.edozoume.gr
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13/1c-24

Προσδιορισμόςς περιοχών αναπαραγωγής
και συγκέντρωσ
σης γόνου

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

η της τροφικής κατάστασης
Αποκατάσταση
προστατευόμεννων υγροτόπων. Διαχείριση
12/1d-10
απόληψης νεροού & βελτίωση/
αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

13/1d-13

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Είδη για τα οποία έχουνν
εκπονηθεί μελέτες
χαρτογράφησης ευαισθθησίας
γραμμικών υποδομών (No)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

13/1d-15

14/1d-16

20/1d-18

5/1a-6

Τ
ΤΣ

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Επιχορήγηση του Φ
Πάρκου Δάσους Δα
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου
για δράσεις διαχείριισης προστατευόμενων
περιοχών ειδών καιι οικοτόπων

Είδη για τα οποία έχουν υλοποιηθεί
έργα/μελέτεες προσδιορισμού περιοχώνν
Δ/Υ
αναπαραγωγγής και συγκέντρωσης γόνο
ου
(No)

Μ/Δ

Υλοποίηση Ειδδικών Διαχειριστικών
Σχεδίων, π.χ για
α καλαμώνες, βόσκηση
12/1d-7 πολλαπλών σκοοπών, προσαρμογή στην
κλιματική αλλα
αγή, αλιευτική διαχείριση,
επισκεψιμότητα
α

17

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
έργα/μελέτες προσδιορισ
σμού περιοχών
αναπαραγωγής και συγκέέντρωσης
γόνου (No)

7/1a-10

17/1a-20
20/1a-22

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Δ/Υ
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέέδια για τα
είδη/οικοτόπους στόχουςς (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν γίνει
δράσεις αποκατάστασης της τροφικής
πων,
κατάστασης των υγροτόπ
Δ/Υ
διαχείριση απόληψης νερ
ρού ή
βελτίωση/αποκατάσταση
η υδρολογικού
ισοζυγίου (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
κ
Μέτρα αντιρρύύπανσης και αποκατάστασης δράσεις αντιρρύπανσης και
Δ/Υ
ρυπασμένων - υυποβαθμισμένων περιοχών αποκατάστασης ρυπασμέένων υγροτόπων
υποβαθμισμένων περιοχώ
ών υγροτόπων
(No)
Δημιουργία εθννικού αρχείου
Είδη για τα οποία έχουν υλοποιηθεί έργγα
εμπλουτισμών με ιχθύες / Επανεισαγωγή
Εθνικό αρχείο εμπλουτισ
σμών με ιχθύες
επανεισαγω
ωγής και μεταφοράς
και μεταφορά ππληθυσμών σε νέα
(Ναι/Όχι)
ενδιαιτήματα μ
μέσα στο εύρος εξάπλωσης
πληθυσμών (No)
τους
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Παρεμβάσεις εελέγχου εισβολικών ειδών
δράσεις ελέγχου εισβλητικών ειδών σε Δ/Υ
σε επιλεγμένουυς υγροτόπους
υγρότοπους (No)
Περιοχές Ν2K με υγροτό
όπους όπου
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών
έχουν υλοποιηθεί δράσεις
Δ/Υ
ομάδων χρηστώ
ών των υγροτόπων
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε
(
ειδικές ομάδες χρηστών (No)
η ευαισθησίας γραμμικών
Χαρτογράφηση
Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν εκπονηθεί
υποδομών (δίκττυα μεταφοράς ρεύματος,
Μελέτες χαρτογράφησηςς ευαισθησίας
μελέτες χαρρτογράφησης ευαισθησίας
πυλώνες υψηλή
ής τάσης, αιολικά πάρκα) ω
ως γραμμικών υποδομών για
α τα είδηγραμμικών υποδομών
υ
για τα είδηπρος τα είδη χα
αρακτηρισμού σε εθνικό
στόχους (No)
στόχους (No
o)
επίπεδο
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/ Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
μενους
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
παραγωγικούς φορείς
(No)
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης Έργα που υλλοποιούν δράσεις
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
οικοτόπων (Νο)
(
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Δ/Υ
ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης δικτύου Naturaa 2000
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων

www.edozoume.gr
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χρηστών (No)
Υλοποίηση μέττρων αποκατάστασης
12/1b-13 οικοτόπων π.χ. αναδασώσεις, λειτουργία
φυτωρίων

18

19

Τ
ΤΣ

Τ
ΤΣ

Περιοχές Ν2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί αποκαττάσταση των
οικοτόπων-στόχων (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν γίνει
Παρεμβάσεις ππεριορισμού της
παρεμβάσεις περιορισμού
ύ της
13/1d-11 θνησιμότητας ττης ορνιθοπανίδας
θνησιμότητας της ορνιθο
οπανίδας
υγροτόπων σε γγραμμικές υποδομές
υγροτόπων σε γραμμικέςς υποδομές
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Μέτρα αντιρρύύπανσης και αποκατάστασης δράσεις αντιρρύπανσης και
κ
13/1d-13 ρυπασμένων - υυποβαθμισμένων περιοχών αποκατάστασης ρυπασμέένων υγροτόπων
υποβαθμισμένων περιοχώ
ών υγροτόπων
(No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται
Έλεγχος της πα
αράνομης χρήσης
13/1a-17
έλεγχος της παράνομης χρήσης
χ
δηλητηριασμέννων δολωμάτων
δηλητηριασμένων δολωμ
μάτων (No)
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Επιχορήγηση του Φ
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
Πάρκου Βόρειας Πίίνδου για δράσεις
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
διαχείρισης προστα
ατευόμενων περιοχών
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
ειδών και οικοτόπω
ων
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης 20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Παρεμβάσεις εελέγχου εισβολικών ειδών
14/1d-16
δράσεις ελέγχου εισβλητικών ειδών σε
σε επιλεγμένουυς υγροτόπους
υγρότοπους (No)
Εκπόνηση εξειδδικευμένων μελετών
Μελέτες οικολογίας-βιολ
λογίας για τα
5/1a-7
οικολογίας-βιολλογίας ειδών
είδη-στόχους (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
(No)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡ
ΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥ
ΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑ
ΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ
ΟΤΟΠΩΝ
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης 20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Υλοποίηση μέττρων αποκατάστασης
Περιοχές Ν2K όπου έχει
12/1b-13
οικοτόπων π.χ. αναδασώσεις, λειτουργία πραγματοποιηθεί αποκαττάσταση των

Έργα αποκα
ατάστασης οικοτόπων (No)

Έκταση οικοτόπων που
υ
έχουν αποκατασταθεί (ha)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Είδη για τα οποία έχουν εκπονηθεί
Δ/Υ
ολογίας-βιολογίας (No)
μελέτες οικο
Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
Δ/Υ
οικοτόπων (Νο)
(
Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

ατάστασης οικοτόπων (No)
Έργα αποκα

Έκταση οικοτόπων που
υ
έχουν αποκατασταθεί (ha)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ
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φυτωρίων
Υλοποίηση δρά
άσεων για δημιουργία: 1)
13/1b-15 μικρο-αποθεμά
άτων φυτών, 2) τράπεζας
γενετικού υλικοού –σπόρων
17/1b-26

Ανάπτυξη υποδδομών πυροπροστασίας
(πυροφυλάκια, δεξαμενές πυρόσβεσης)

12/1c-7

Κατασκευή ανττιδιαβρωτικών έργων σε
παράκτιες ζώνεες , στήριξη αμμοθινών

12/1c-14 Διαχείριση επισ
σκεπτών
Υλοποίηση Ειδδικών Διαχειριστικών
Σχεδίων, π.χ για
α καλαμώνες, βόσκηση
12/1d-7 πολλαπλών σκοοπών, προσαρμογή στην
κλιματική αλλα
αγή, αλιευτική διαχείριση,
επισκεψιμότητα
α
13/1d-12 Κατασκευή τεχχνητών νησίδων και φωλιώνν

20

Τ
ΤΣ

οικοτόπων-στόχων (No)
Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
δ
Είδη που έχχουν αποθηκευτεί σε τράπεζζα
Δ/Υ
μικρο-αποθέματα φυτών (No)
γενετικού υλλικού (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

γ τους οποίους έχουν
Οικότοποι για
υλοποιηθεί αντιδιαβρωτικά έργα και έρργα Δ/Υ
μμοθινών (No)
στήριξης αμ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Δ/Υ
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέέδια για τα
είδη/οικοτόπους στόχουςς (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν
κατασκευασ
στεί τεχνητές νησίδες και
φωλιές (No))

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

-

-

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν
εγκατασταθεί υποδομές
πυροπροστασίας (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
αντιδιαβρωτικά έργα και έργα
στήριξης αμμοθινών για τους
οικοτόπους-στόχους (No)
Περιοχές N2K όπου πραγγματοποιείται
διαχείριση επισκεπτών (N
No)

Τεχνητές νησίδες και φωλιές που
κατασκευάστηκαν (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Μέτρα αντιρρύύπανσης και αποκατάστασης δράσεις αντιρρύπανσης και
κ
13/1d-13 ρυπασμένων - υυποβαθμισμένων περιοχών αποκατάστασης ρυπασμέένων υγροτόπων
υποβαθμισμένων περιοχώ
ών υγροτόπων
(No)
Περιοχές Ν2K με υγροτό
όπους όπου
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών
έχουν υλοποιηθεί δράσεις
20/1d-18
ομάδων χρηστώ
ών των υγροτόπων
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε
ειδικές ομάδες χρηστών (No)
(
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης 20/1a-22
δικτύου Naturaa 2000
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Επιχορήγηση του Φ
χρηστών (No)
Δρυμού Ολύμπου γγια δράσεις διαχείρισης
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Υλοποίηση μέττρων & έργων
προστατευόμενων ππεριοχών ειδών και
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ. μέτρα και δράσεις για την
ν
οικοτόπων
12/1b-7
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)
Υλοποίηση μέττρων αποκατάστασης
Περιοχές Ν2K όπου έχει
12/1b-13 οικοτόπων π.χ. αναδασώσεις, λειτουργία πραγματοποιηθεί αποκαττάσταση των
οικοτόπων-στόχων (No)
φυτωρίων
13/1b-14 Δημιουργία καιι λειτουργία Χώρων

Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
ωματοφάγων

Δ/Υ

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Δ/Υ
Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα αποκα
ατάστασης οικοτόπων (No)

Έκταση οικοτόπων που
υ
έχουν αποκατασταθεί (ha)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-
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Τροφοδοσίας Π
Πτωματοφάγων Αρπακτικώνν Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
ΤΑΠ) που
Πτηνών (ΧΤΑΠ
Π) σε εθνικό επίπεδο
έχουν δημιουρηγηθεί για τα είδηστόχους (No)
Υλοποίηση δρά
άσεων για δημιουργία: 1)
Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
δ
13/1b-15 μικρο-αποθεμά
άτων φυτών, 2) τράπεζας
μικρο-αποθέματα φυτών (No)
γενετικού υλικοού –σπόρων
Σχέδια διαχείριισης και έργα
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
14/1b-18 αποκατάστασης για τον έλεγχο και
έργα για τον έλεγχο και την
τ εξάλειψη
αλλόντων ξενικών ειδών
εισβαλλόντων ξενικών ειιδών (No)
εξάλειψη εισβα
υν υλοποιηθεί
Περιοχές Ν2K όπου έχου
Μέτρα αντιρρύύπανσης και αποκατάστασης δράσεις αντιρρύπανσης και
κ
13/1d-13 ρυπασμένων - υυποβαθμισμένων περιοχών αποκατάστασης ρυπασμέένων υγροτόπων
υποβαθμισμένων περιοχώ
ών υγροτόπων
(No)
Εκπόνηση ειδικκών επιστημονικών μελετών
για την εκτίμησ
ση επιπτώσεων και τον
5/2a-2
μετριασμό/ προοσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή για τύππους οικοτόπων και είδη
5/1a-7

Εκπόνηση εξειδδικευμένων μελετών
οικολογίας-βιολλογίας ειδών

Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
παραγωγικούς φορείς
13/1a-17

21

Τ
ΤΣ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝ
ΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ
ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛ
ΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩ
ΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

Έλεγχος της πα
αράνομης χρήσης
δηλητηριασμέννων δολωμάτων

Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
Υλοποίηση μέττρων αποκατάστασης
12/1b-13 οικοτόπων π.χ. αναδασώσεις, λειτουργία
φυτωρίων
Υλοποίηση δρά
άσεων για δημιουργία: 1)
13/1b-15 μικρο-αποθεμά
άτων φυτών, 2) τράπεζας
γενετικού υλικοού –σπόρων
Επανένταξη/ εννίσχυση υφιστάμενων
13/1b-17 πληθυσμών φυττών, αυτόχθονων ζώων καιι
ντόπιων ποικιλλιών φυτών

Ειδικές επιστημονικές μεελέτες που
έχουν εκπονηθεί για την εκτίμηση των
ριασμό/
επιπτώσεων και τον μετρ
προσαρμογή στην κλιματτική αλλαγή
για τύπους οικοτόπων κα
αι είδη
στόχους (No)
Μελέτες οικολογίας-βιολ
λογίας για τα
είδη-στόχους (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται
έλεγχος της παράνομης χρήσης
χ
δηλητηριασμένων δολωμ
μάτων (No)
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί αποκαττάσταση των
οικοτόπων-στόχων (No)

Χώροι Τροφ
φοδοσίας Πτωματοφάγων
Αρπακτικώνν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No)
Είδη που έχχουν αποθηκευτεί σε τράπεζζα
Δ/Υ
γενετικού υλλικού (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Ξενικά είδη
η για τα οποία εκπονηθεί
μελέτες εκτίμησης κινδύνου ή
κές δράσεις (No)
διαχειριστικ

Κατάλογος των
εισβαλλόντων ξενικών ειδών
(Ναι/Όχι)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

γ τους οποίους έχουν
Οικότοποι για
εκπονηθεί ειδικές
ε
επιστημονικές μελέττες
για την εκτίίμηση των επιπτώσεων και
τον μετριασ
σμό/ προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή
α
(No)

Είδη για τα οποία έχουνν
εκπονηθεί ειδικές
επιστημονικές μελέτες για
την εκτίμηση των
επιπτώσεων και τον
μετριασμό/ προσαρμογγή
στην κλιματική αλλαγή
ή (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Είδη για τα οποία έχουν εκπονηθεί
Δ/Υ
ολογίας-βιολογίας (No)
μελέτες οικο
Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα αποκα
ατάστασης οικοτόπων (No)

Έκταση οικοτόπων που
υ
έχουν αποκατασταθεί (ha)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
δ
Είδη που έχχουν αποθηκευτεί σε τράπεζζα
Δ/Υ
μικρο-αποθέματα φυτών (No)
γενετικού υλλικού (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί Είδη για τα οποία έχουν υλοποιηθεί
δράσεις επανένταξης/ ενίίσχυσης (No) δράσεις επα
ανένταξης/ ενίσχυσης (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ
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η της τροφικής κατάστασης
Αποκατάσταση
προστατευόμεννων υγροτόπων. Διαχείριση
12/1d-10
απόληψης νεροού & βελτίωση/
αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου
Μέτρα αντιρρύύπανσης και αποκατάστασης
13/1d-13 ρυπασμένων - υυποβαθμισμένων περιοχών
υγροτόπων
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
παραγωγικούς φορείς
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
21/1a-24 του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος

22

Τ
ΤΣ

Φορέα Διαχείρισης
Επιχορήγηση του Φ
Κορώνειας - Βόλβη
ης - Χαλκιδικής για
δράσεις διαχείρισηςς προστατευόμενων
περιοχών, ειδών κα
αι οικοτόπων

Υλοποίηση μέττρων αποκατάστασης
12/1b-13 οικοτόπων π.χ. αναδασώσεις, λειτουργία
φυτωρίων
Δημιουργία καιι λειτουργία Χώρων
13/1b-14 Τροφοδοσίας Π
Πτωματοφάγων Αρπακτικώνν
Πτηνών (ΧΤΑΠ
Π) σε εθνικό επίπεδο
Υλοποίηση Ειδδικών Διαχειριστικών
Σχεδίων, π.χ για
α καλαμώνες, βόσκηση
12/1d-7 πολλαπλών σκοοπών, προσαρμογή στην
κλιματική αλλα
αγή, αλιευτική διαχείριση,
επισκεψιμότητα
α

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν γίνει
δράσεις αποκατάστασης της τροφικής
πων,
κατάστασης των υγροτόπ
διαχείριση απόληψης νερ
ρού ή
βελτίωση/αποκατάσταση
η υδρολογικού
ισοζυγίου (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
δράσεις αντιρρύπανσης και
κ
αποκατάστασης ρυπασμέένων υποβαθμισμένων περιοχώ
ών υγροτόπων
(No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
μενους
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
(No)
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
προσωπικού του συστήμα
ατος
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί αποκαττάσταση των
οικοτόπων-στόχων (No)
Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
ωματοφάγων
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
ΤΑΠ) που
έχουν δημιουρηγηθεί για τα είδηστόχους (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

2K όπου έχουν λάβει χώρα
Περιοχές Ν2
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
Δ/Υ
οικοτόπων (Νο)
(
Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Στελέχη/προ
οσωπικό του συστήματος
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Έργα αποκα
ατάστασης οικοτόπων (No)

Έκταση οικοτόπων που
υ
έχουν αποκατασταθεί (ha)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
φοδοσίας Πτωματοφάγων
Χώροι Τροφ
Αρπακτικώνν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Δ/Υ
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέέδια για τα
είδη/οικοτόπους στόχουςς (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν γίνει
δράσεις αποκατάστασης της τροφικής
πων,
κατάστασης των υγροτόπ
Δ/Υ
διαχείριση απόληψης νερ
ρού ή
βελτίωση/αποκατάσταση
η υδρολογικού
ισοζυγίου (No)
Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν
Τεχνητές νησίδες και φωλιές που
13/1d-12 Κατασκευή τεχχνητών νησίδων και φωλιώνν
κατασκευασ
στεί τεχνητές νησίδες και
κατασκευάστηκαν (No)
φωλιές (No))
η της τροφικής κατάστασης
Αποκατάσταση
προστατευόμεννων υγροτόπων. Διαχείριση
12/1d-10
απόληψης νεροού & βελτίωση/
αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου
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Καθορισμός πρροτεραιοτήτων δράσης για
τη διατήρηση κκαι αποκατάσταση
5/2a-1
υγροτόπων πουυ κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλα
αγή

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν καθοριστεί
προτεραιότητες δράσης για
γ τη
διατήρηση και αποκατάσ
σταση
Δ/Υ
υγροτόπων που κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλαγή (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Εκπόνηση ειδικκών επιστημονικών μελετών
για την εκτίμησ
ση επιπτώσεων και τον
5/2a-2
μετριασμό/ προοσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή για τύππους οικοτόπων και είδη

Ειδικές επιστημονικές μεελέτες που
έχουν εκπονηθεί για την εκτίμηση των
ριασμό/
επιπτώσεων και τον μετρ
προσαρμογή στην κλιματτική αλλαγή
για τύπους οικοτόπων κα
αι είδη
στόχους (No)

Οικότοποι για
γ τους οποίους έχουν
εκπονηθεί ειδικές
ε
επιστημονικές μελέττες
για την εκτίίμηση των επιπτώσεων και
τον μετριασ
σμό/ προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή
α
(No)

Είδη για τα οποία έχουνν
εκπονηθεί ειδικές
επιστημονικές μελέτες για
την εκτίμηση των
επιπτώσεων και τον
μετριασμό/ προσαρμογγή
στην κλιματική αλλαγή
ή (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Διαδρομές/χχώροι ερμηνείας
περιβάλλονττος που κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκα
αν και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

2K όπου έχουν λάβει χώρα
Περιοχές Ν2
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα αποκα
ατάστασης οικοτόπων (No)

Έκταση οικοτόπων που
υ
έχουν αποκατασταθεί (ha)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
φοδοσίας Πτωματοφάγων
Χώροι Τροφ
Αρπακτικώνν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Είδη που έχχουν αποθηκευτεί σε τράπεζζα
Δ/Υ
γενετικού υλλικού (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

25/2b-6

7/1a-10

20/1a-22

5/1b-6

23

Τ
ΤΣ

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Επιχορήγηση του Φ
Δρυμού Σαμαριάς-Δ
Δυτικής Κρήτης για
δράσεις διαχείρισηςς προστατευόμενων
περιοχών, ειδών κα
αι οικοτόπων

12/1b-7

12/1b-13

13/1b-14

13/1b-15

13/1c-16

Κατασκευή, αννάδειξη και συντήρηση
ανοιχτών χώρω
ων ερμηνείας
περιβάλλοντος,, διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος

Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευάστηκαν, αναδεείχτηκαν και
συντηρήθηκαν διαδρομέςς/χώροι
ερμηνείας περιβάλλοντοςς (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
μενους
εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Σχέδια Διαχείρισης και υλοποίηση της
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν εκπονηθεί
διαχείρισης Φυυσικών και Πολιτιστικών/
Σχέδια Διαχείρισης Φυσιικών και
αγροτικών τοπίίων, γεωργικών
Πολιτιστικών/ αγροτικών
ν τοπίων,
οικοσυστημάτω
ων
γεωργικών οικοσυστημάττων (No)
Υλοποίηση μέττρων & έργων
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ. μέτρα και δράσεις για την
ν
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)
Υλοποίηση μέττρων αποκατάστασης
Περιοχές Ν2K όπου έχει
οικοτόπων π.χ. αναδασώσεις, λειτουργία πραγματοποιηθεί αποκαττάσταση των
φυτωρίων
οικοτόπων-στόχων (No)
ωματοφάγων
Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Δημιουργία καιι λειτουργία Χώρων
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
ΤΑΠ) που
Τροφοδοσίας Π
Πτωματοφάγων Αρπακτικώνν
έχουν δημιουρηγηθεί για τα είδηΠτηνών (ΧΤΑΠ
Π) σε εθνικό επίπεδο
στόχους (No)
Υλοποίηση δρά
άσεων για δημιουργία: 1)
Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
δ
μικρο-αποθεμά
άτων φυτών, 2) τράπεζας
μικρο-αποθέματα φυτών (No)
γενετικού υλικοού –σπόρων
Δημιουργία προοστατευόμενων περιοχών
αλιείας

Προστατευόμενες περιοχχές αλιείας
που οριοθετήθηκαν (No)

Έκταση προ
οστατευόμενων περιοχών
αλιείας που θεσμοθετήθηκαν (ha)

Περιοχές N2K όπου
θεσμοθετήθηκαν
οχές
προστατευόμενες περιο
αλιείας (No)
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14/1c-26

7/1a-10

17/1a-20

12/1b-7

14/1b-18

24

25

Τ
ΤΣ

Τ
ΤΣ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝ
ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ
ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡ
ΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ
ΟΤΟΠΩΝ

Φορέα Διαχείρισης Χελμού
Επιχορήγηση του Φ
Βουραϊκού για δράσ
σεις Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και
Οικοτόπων

17/1b-26

Ξενικά είδη σε θαλάσσια οικοσυστήματα:
α τα οποία
Θαλλάσια ξενικά είδη για
ανίχνευση, πρόόληψη εισόδου, έλεγχος,
έχουν υλοποιηθεί διαχειρ
ριστικές
εξάλειψη ειδώνν εισβολέων, αποκατάσταση
η
δράσεις (Νο)
οικοσυστημάτω
ων.
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Υλοποίηση μέττρων & έργων
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ. μέτρα και δράσεις για την
ν
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)
Σχέδια διαχείριισης και έργα
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
αποκατάστασης για τον έλεγχο και
έργα για τον έλεγχο και την
τ εξάλειψη
αλλόντων ξενικών ειδών
εισβαλλόντων ξενικών ειιδών (No)
εξάλειψη εισβα
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν
Ανάπτυξη υποδδομών πυροπροστασίας
εγκατασταθεί υποδομές
(πυροφυλάκια, δεξαμενές πυρόσβεσης)
πυροπροστασίας (No)

13/1d-12 Κατασκευή τεχχνητών νησίδων και φωλιώνν

Τεχνητές νησίδες και φωλιές που
κατασκευάστηκαν (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Μέτρα αντιρρύύπανσης και αποκατάστασης δράσεις αντιρρύπανσης και
κ
13/1d-13 ρυπασμένων - υυποβαθμισμένων περιοχών αποκατάστασης ρυπασμέένων υγροτόπων
υποβαθμισμένων περιοχώ
ών υγροτόπων
(No)
Περιοχές Ν2K με υγροτό
όπους όπου
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών
έχουν υλοποιηθεί δράσεις
20/1d-18
ομάδων χρηστώ
ών των υγροτόπων
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε
ειδικές ομάδες χρηστών (No)
(
Μελέτη (ες) αξξιολόγησης, οριοθέτησης /
χαρακτηρισμούύ νέων περιοχών για την
1,2/1c-1
Νέες περιοχές Ν2K (No)
συμπλήρωση τοου θαλάσσιου Δικτύου
Natura 2000 (Ε
ΕΖΔ και ΖΕΠ)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης δικτύου Naturaa 2000
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων

2K όπου έχουν υλοποιηθεί
Περιοχές N2
έργα/δράσειις με στόχο την ανίχνευση, τη
πρόληψη εισ
σόδου και τον έλεγχος
θαλάσσιων ξενικών ειδών (No)
Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(

Εθνικός κατάλογος
θαλάσσιων ξενικών ειδδών
(Ναι/Όχι)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Ξενικά είδη
η για τα οποία εκπονηθεί
μελέτες εκτίμησης κινδύνου ή
κές δράσεις (No)
διαχειριστικ

Κατάλογος των
εισβαλλόντων ξενικών ειδών
(Ναι/Όχι)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

2K όπου έχουν
Περιοχές Ν2
κατασκευασ
στεί τεχνητές νησίδες και
φωλιές (No))

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έκταση νέω
ων περιοχών N2K (ha)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Μ/Δ

-

-

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)
Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
Δ/Υ
οικοτόπων (Νο)
(
Δ/Υ

Δ/Υ
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χρηστών (No)
Υλοποίηση μέττρων & έργων
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ.
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις
Οριοθέτηση κα
αι διαχείριση βοσκήσιμων
12/1b-11 γαιών σε προσττατευόμενες περιοχές,
Μελέτες βοσκοοϊκανότητας
12/1b-7

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
μέτρα και δράσεις για την
ν
Δ/Υ
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Περιοχές Ν2K με μελέτες
βοσκοϊκανότητας (No)

Μελέτες βοσκοϊκανότητας (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
φοδοσίας Πτωματοφάγων
Χώροι Τροφ
Αρπακτικώνν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Είδη που έχχουν αποθηκευτεί σε τράπεζζα
Δ/Υ
γενετικού υλλικού (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Είδη για τα οποία έχουν προσδιοριστείί
περιοχές αναπαραγωγής και
συγκέντρωσ
σης γόνου (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Είδη για τα οποία έχουν υλοποιηθεί έργγα
επανεισαγω
ωγής και μεταφοράς
Δ/Υ
πληθυσμών (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

5

-

-

1

0

7

ωματοφάγων
Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Δημιουργία καιι λειτουργία Χώρων
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
ΤΑΠ) που
13/1b-14 Τροφοδοσίας Π
Πτωματοφάγων Αρπακτικώνν
έχουν δημιουρηγηθεί για τα είδηΠτηνών (ΧΤΑΠ
Π) σε εθνικό επίπεδο
στόχους (No)
Υλοποίηση δρά
άσεων για δημιουργία: 1)
Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
δ
13/1b-15 μικρο-αποθεμά
άτων φυτών, 2) τράπεζας
μικρο-αποθέματα φυτών (No)
γενετικού υλικοού –σπόρων
Περιοχές Ν2K όπου εφαρ
ρμόζονται
σχεδίων επίβλεψης και
Προετοιμασία σ
17/1b-25
σχέδια επίβλεψης και πυρ
ροπροστασίας
πυροπροστασία
ας
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχει
Διαχείριση αγρροτικών εκτάσεων που
πραγματοποιηθεί διαχείριση
12/1b-30 έχουν εγκαταλεειφθεί ή απειλούνται με
αγροτικών εκτάσεων που
υ έχουν
εγκατάλειψη
εγκαταλειφθεί ή απειλούν
νται με
εγκατάλειψη (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν
Προσδιορισμόςς περιοχών αναπαραγωγής
προσδιοριστεί περιοχές αναπαραγωγής
α
5/1d-3 και συγκέντρωσ
σης γόνου ειδών
και συγκέντρωσης γόνου
υ των ειδώνπροτεραιότηταςς ιχθυοπανίδας
στόχων (No)
υν γίνει
Περιοχές Ν2K όπου έχου
Αποκατάσταση
η της τροφικής κατάστασης δράσεις αποκατάστασης της τροφικής
προστατευόμεννων υγροτόπων. Διαχείριση κατάστασης των υγροτόπ
πων,
12/1d-10
απόληψης νεροού & βελτίωση/
διαχείριση απόληψης νερ
ρού ή
αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου
βελτίωση/αποκατάσταση
η υδρολογικού
ισοζυγίου (No)
Δημιουργία εθννικού αρχείου
εμπλουτισμών με ιχθύες / Επανεισαγωγή
Εθνικό αρχείο εμπλουτισ
σμών με ιχθύες
13/1d-15 και μεταφορά ππληθυσμών σε νέα
(Ναι/Όχι)
ενδιαιτήματα μ
μέσα στο εύρος εξάπλωσης
τους
26

ΕΤ
ΤΠΑ

27

ΕΤ
ΤΠΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠ
ΠΟΔΟΜΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔ
ΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕ
ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος
για την ανάδειξη κα
αι προβολή του Εθνικού
Πάρκου Οροσειράςς Ροδόπης

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
δράσεις ενημέρωσης Δ/Υ
ών ομάδων
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No)

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η Κέντρα Πληροφόρησης με
μ εκθέσεις
10/1a-15 εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,

Δ/Υ

Διαδρομές ερμηνείας
ε
περιβάλλοντος πο
ου Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί

www.edozoume.gr
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Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

N2K (No)

εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

Δ/Υ

Δ/Υ

7

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

Διαδρομές ερμηνείας
ε
περιβάλλοντος πο
ου
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

0

0

0

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Είδη για τα οποία έχουν προσδιοριστείί
περιοχές αναπαραγωγής και
σης γόνου (No)
συγκέντρωσ

Δ/Υ

1

1

-

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Δ/Υ
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέέδια για τα
είδη/οικοτόπους στόχουςς (No)

Δ/Υ

1

-

-

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν γίνει
δράσεις αποκατάστασης της τροφικής Δ/Υ
πων,
κατάστασης των υγροτόπ

Δ/Υ

1

-

-

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
δράσεις ενημέρωσης ών ομάδων
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No)
Έργα που έχουν υλοποιηθεί για
διαμόρφωση, αποκατάσταση και
Δράσεις διαμόρρφωσης, αποκατάστασης
και διαχείρισηςς πράσινων υποδομών για
διαχείριση πράσινων υπο
οδομών για
12/2a-5
την βελτίωση ττης διασύνδεσης των
την βελτίωση της διασύνδεσης των
περιοχών Ν20000 σε περιφερειακό επίπεδοο περιοχών Ν2Κ σε περιφεερειακό
επίπεδο (No)
Έργα που έχουν υλοποιηθεί για
Δράσεις διαμόρρφωσης, αποκατάστασης
διαμόρφωση, αποκατάσταση και
και διαχείρισηςς πράσινων υποδομών για
διαχείριση πράσινων υπο
οδομών για
12/2a-5
την βελτίωση ττης διασύνδεσης των
την βελτίωση της διασύνδεσης των
περιοχών Ν20000 σε περιφερειακό επίπεδοο περιοχών Ν2Κ σε περιφεερειακό
επίπεδο (No)
Έργα που έχουν υλοποιηθεί για
Δράσεις διαμόρρφωσης, αποκατάστασης
διαμόρφωση, αποκατάσταση και
και διαχείρισηςς πράσινων υποδομών για
διαχείριση πράσινων υπο
οδομών για
12/2a-5
την βελτίωση ττης διασύνδεσης των
την βελτίωση της διασύνδεσης των
περιοχών Ν20000 σε περιφερειακό επίπεδοο περιοχών Ν2Κ σε περιφεερειακό
επίπεδο (No)

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

28

ΕΤ
ΤΠΑ

αι Αξιοποίηση των
Παρακολούθηση κα
Παρόχθιων Περιοχώ
ών Δήμου Δράμας

29

ΕΤ
ΤΠΑ

Δίκτυο διακυβέρνησης βιοκλιματικής
περιβαλλοντικής ανναβάθμισης της Δράμας

30

ΕΤ
ΤΠΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟ
ΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕ
ΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗ
ΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
31

ΕΤ
ΤΠΑ

Δράσεις για την προοστασία και διαχείριση της
βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας

Προσδιορισμόςς περιοχών αναπαραγωγής
5/1d-3 και συγκέντρωσ
σης γόνου ειδών
προτεραιότηταςς ιχθυοπανίδας
Υλοποίηση Ειδδικών Διαχειριστικών
Σχεδίων, π.χ για
α καλαμώνες, βόσκηση
12/1d-7 πολλαπλών σκοοπών, προσαρμογή στην
κλιματική αλλα
αγή, αλιευτική διαχείριση,
επισκεψιμότητα
α
Αποκατάσταση
η της τροφικής κατάστασης
12/1d-10 προστατευόμεννων υγροτόπων. Διαχείριση
απόληψης νεροού & βελτίωση/

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
δράσεις ενημέρωσης ών ομάδων
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν
προσδιοριστεί περιοχές αναπαραγωγής
α
και συγκέντρωσης γόνου
υ των ειδώνστόχων (No)

www.edozoume.gr
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αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου

20/1d-18

Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών
ών των υγροτόπων
ομάδων χρηστώ

Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
7/1a-10 εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
παραγωγικούς φορείς

32

33

34

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης
ητα και το βιώσιμο
για τη βιοποικιλότη
τουρισμό στο Εθνικκό Πάρκο Τζουμέρκων
κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων

Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των
προστατευόμενων ππεριοχών Αχέροντα και
Καλαμά

άσεις στο Εθνικό Πάρκο
Διαχειριστικές Δρά
Βόρειας Πίνδου

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

διαχείριση απόληψης νερ
ρού ή
βελτίωση/αποκατάσταση
η υδρολογικού
ισοζυγίου (No)
Περιοχές Ν2K με υγροτό
όπους όπου
έχουν υλοποιηθεί δράσεις
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε
(
ειδικές ομάδες χρηστών (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)

Εκπόνηση ολοκκληρωμένων
προγραμμάτωνν ανάπτυξης οικοτουρισμού
Έργα ανάπτυξης οικοτου
υρισμού στο
5/2b-1 σε Εθνικά & Π
Περιφερειακά Πάρκα και σε
Δίκτυο N2K (No)
άλλες ενότητεςς περιοχών (ευρύτερες
χωρικές ενότηττες, περιφέρειες).
Περιοχές N2K όπου δημιιουργήθηκε
Σύνταξη υλικούύ επικοινωνίας για προβολή
ή
υλικό επικοινωνίας για προβολή του
20/2b-4 του δικτύου Naatura ως μοχλού
ού
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξης
περιφερειακής ανάπτυξης (No)

Δ/Υ

1

-

-

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)

1

4

-

Δ/Υ

Δ/Υ

4

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

4

-

-

Δ/Υ

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

Διαδρομές ερμηνείας
ε
περιβάλλοντος πο
ου
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

0

0

0

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

ε
περιβάλλοντος πο
ου
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

1

0

9

Δ/Υ

Δ/Υ

9

-

-

Ξενικά είδη
η για τα οποία εκπονηθεί
μελέτες εκτίμησης κινδύνου ή
κές δράσεις (No)
διαχειριστικ

Κατάλογος των
εισβαλλόντων ξενικών ειδών
(Ναι/Όχι)

0

0

Όχι

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
Σχέδια διαχείριισης και έργα
14/1b-18 αποκατάστασης για τον έλεγχο και
αλλόντων ξενικών ειδών
εξάλειψη εισβα

Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
έργα για τον έλεγχο και την
τ εξάλειψη
εισβαλλόντων ξενικών ειιδών (No)

www.edozoume.gr
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35

36

37

38

39

ΝΤΡΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
ΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ Ψ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟ
ΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜ
ΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

Κέντρα Πληροφόρησης με
μ εκθέσεις
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

ε
περιβάλλοντος πο
ου
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

ΕΤ
ΤΠΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞ
ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
CAMPING ΕΛΟΥΣ
Σ ΑΓΥΙΑΣ

Δράσεις διαμόρρφωσης, αποκατάστασης
και διαχείρισηςς πράσινων υποδομών για
12/2a-5
την βελτίωση ττης διασύνδεσης των
περιοχών Ν20000 σε περιφερειακό επίπεδοο

Έργα που έχουν υλοποιηθεί για
διαμόρφωση, αποκατάσταση και
διαχείριση πράσινων υπο
οδομών για
την βελτίωση της διασύνδεσης των
περιοχών Ν2Κ σε περιφεερειακό
επίπεδο (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

ΕΤ
ΤΠΑ

Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη
διαχείριση των οικοοτόπων υπερυδατικής
βλάστησης (καλαμώ
ώνες) στη λίμνη
Καστοριάς

Υλοποίηση Ειδδικών Διαχειριστικών
Σχεδίων, π.χ για
α καλαμώνες, βόσκηση
12/1d-7 πολλαπλών σκοοπών, προσαρμογή στην
κλιματική αλλα
αγή, αλιευτική διαχείριση,
επισκεψιμότητα
α

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Δ/Υ
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέέδια για τα
είδη/οικοτόπους στόχουςς (No)

Δ/Υ

2

-

-

ΕΤ
ΤΠΑ

Εκτέλεση δημοσίωνν δασοτεχνικών έργων
ορεινής υδρονομίαςς σε τμήματα των λεκανών
του υδατορέματος Β
Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε
δημόσια δάση και δδασικές εκτάσεις στην
περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε.
Καστοριάς

12/1b-7

Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
μέτρα και δράσεις για την
ν
Δ/Υ
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)

Δ/Υ

2

-

-

ΕΤ
ΤΠΑ

Ανάπλαση και ανάδδειξη της παραλίμνιας
περιοχής στην τεχνη
ητή λίμνη Λάδωνα και
βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος

Δράσεις διαμόρρφωσης, αποκατάστασης
και διαχείρισηςς πράσινων υποδομών για
12/2a-5
την βελτίωση ττης διασύνδεσης των
περιοχών Ν20000 σε περιφερειακό επίπεδοο

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

17

-

-

Περιοχές N2
2K όπου έχουν υλοποιηθεί

Δ/Υ

1

17

-

ΕΤ
ΤΠΑ

Υλοποίηση μέττρων & έργων
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ.
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

40

41

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

Καταγραφή και παρρουσίαση των Γεωτόπων
Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς

Δράσεις προστασία
ας και ανάδειξης
βιοποικιλότητας οικκοσυστημάτων και
περιοχών φυσικού κκάλλους της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων μέσω
ω έξυπνων συστημάτων
εντοπισμού καταγραφής ψηφιακής

Έργα που έχουν υλοποιηθεί για
διαμόρφωση, αποκατάσταση και
διαχείριση πράσινων υπο
οδομών για
την βελτίωση της διασύνδεσης των
περιοχών Ν2Κ σε περιφεερειακό
επίπεδο (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)

Εκπόνηση ολοκκληρωμένων
προγραμμάτωνν ανάπτυξης οικοτουρισμού
Έργα ανάπτυξης οικοτου
υρισμού στο
5/2b-1 σε Εθνικά & Π
Περιφερειακά Πάρκα και σε
Δίκτυο N2K (No)
άλλες ενότητεςς περιοχών (ευρύτερες
χωρικές ενότηττες, περιφέρειες).
Περιοχές N2K όπου δημιιουργήθηκε
Σύνταξη υλικούύ επικοινωνίας για προβολή
ή
υλικό επικοινωνίας για προβολή του
20/2b-4 του δικτύου Naatura ως μοχλού
δικτύου Natura ως μοχλο
ού
περιφερειακής ανάπτυξης
περιφερειακής ανάπτυξης (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης 20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
12/2c-6 Προώθηση καιννοτόμων μεθόδων-

Έργα που προωθούν καιν
νοτόμες

www.edozoume.gr
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χαρτογράφησης καιι διαχείρισης πιέσεων

42

ΕΤ
ΤΠΑ

ΙΟΝΙΟΝ ΔιαχεΙριση
η ανθρώπινων
δραστηριΟτήτων συυμβατώΝ με την
προστασΙα και ανάδδειξη ειδών και
ΟικοτόπωΝ στην ευυρύτερη θαλάσσια περιοχή
της Λευκάδας

τεχνολογιών κα
αι ολοκληρωμένων
προσεγγίσεων γγια την αντιμετώπιση
πιθανών προβλλημάτων εντός περιοχών
Natura 2000 (ππ.χ. αποκατάσταση εδαφών,
επιφανειακών υυδάτων ποταμών, λιμνών
κτλ από ρύπανσ
ση)
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
13/1c-17

Δράσεις για πρόληψη και περιορισμό
θανάτων ατόμω
ων από αλιευτικά εργαλεία

η
Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος
43

ΕΤ
ΤΠΑ

ας και ανάδειξης της
Δράσεις προστασία
Προστατευόμενης Π
Περιοχής του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκουυ Ζακύνθου και των
περιοχών NATURA
A 2000 ευθύνης του

Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Επόπτευση καιι φύλαξη προστατευόμενωνν
19/1a-21
περιοχών
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

44

ΕΤ
ΤΠΑ

ΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩ
ΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΙΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Ο
ΟΡΕΩΝ

Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
12/1c-14 Διαχείριση επισ
σκεπτών

45

ΕΤ
ΤΠΑ

46

ΕΤ
ΤΠΑ

ΠΑΝΑΣ Τα μνημειιακά δάση του Ιονίου ως
κοιτίδες βιοΠοικιλόότητας και υψηλής
διΑτροφαρμακευτικκής αξίας μακρομυκήτωΝ
χαρτογράφηση κατα
αγραφή αξιολόγηση
δικτύωση διΑτήρησ
ση και αειφορική
αξιοποίηΣη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
Υ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ

24/2b-5

Δράσεις/ έργα υυποστήριξης του πράσινου
τουρισμού και του οικοτουρισμού

μεθόδους, τεχνολογίες κα
αι
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση πιθανών πρ
ροβλημάτων
σε περιοχές N2K (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Θαλάσσιες περιοχές Ν2K
K όπου έχουν
μέτρα με στόχο τον περιο
ορισμό
θανάτων ατόμων από αλιιευτικά
εργαλεία για τα είδη-στόχους (Νο)

δράσεις πουυ προωθούν καινοτόμες
μεθόδους, τεχνολογίες
τ
και
ολοκληρωμ
μένες προσεγγίσεις για την
αντιμετώπισ
ση πιθανών προβλημάτων
(Νο)

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα για το
ον περιορισμό θανάτων
ατόμων από
ό αλιευτικά εργαλεία για τα
είδη-στόχουυς (Νο)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

ε
περιβάλλοντος πο
ου
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται
επόπτευση και φύλαξη (N
No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές N2K όπου πραγγματοποιείται
διαχείριση επισκεπτών (N
No)

Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(
Περιστατικά
ά που έχουν αναφερθεί στιςς
αρχές (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(

Δ/Υ

Όχι

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Πειοχές N2K
K όπου υλοποιήθηκαν
δράσεις/ έργγα υποστήριξης του πράσινου
Δ/Υ
τουρισμού και
κ του οικοτουρισμού σε
περιοχές (N
No)

1

1

-

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Έργα υποστήριξης του πρ
ράσινου
τουρισμού και του οικοτο
ουρισμού σε
περιοχές N2K (No)

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η Κέντρα Πληροφόρησης με
μ εκθέσεις
10/1a-15 εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,

ε
περιβάλλοντος πο
ου Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
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ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

Εκπόνηση ολοκκληρωμένων
προγραμμάτωνν ανάπτυξης οικοτουρισμού
Έργα ανάπτυξης οικοτου
υρισμού στο
5/2b-1 σε Εθνικά & Π
Περιφερειακά Πάρκα και σε
Δίκτυο N2K (No)
άλλες ενότητεςς περιοχών (ευρύτερες
χωρικές ενότηττες, περιφέρειες).
24/2b-5

Δράσεις/ έργα υυποστήριξης του πράσινου
τουρισμού και του οικοτουρισμού

25/2b-6

Κατασκευή, αννάδειξη και συντήρηση
ανοιχτών χώρω
ων ερμηνείας
περιβάλλοντος,, διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος

12/1c-9 Διαχείριση φερρτών υλών

13/1c-24

47

ΕΤ
ΤΠΑ

48

ΕΤ
ΤΠΑ

49

50

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

BIOCONSION Κατταγραφή Χαρακτηρισμός
Αξιολόγηση και Δια
ατήρηση Φυσικών
Γενετικών Πόρων ττης ΠΙΝ στο Πλαίσιο της
Εθνικής Στρατηγική
ής για τη Βιοποικιλότητα
Αυτοφυή Είδη με Φ
Φαρμακευτική Αξία
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού
αρακολούθησης/
περιβαλλοντικής πα
αστυνόμευσης για ττην ενίσχυση του Φορέα
Διαχείρισης ΕΔ Αίννου
ψηφιακές εφαΡμογές και
ΕΡΜΗΣ Έξυπνες ψ
εργαλεία για την απποτελεσΜατική προώθΗση
και ανάδειξη της βιιοποικοιλότηταΣ των
Ιονίων Νήσων

ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ
ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ Οι Μ
και ελαιόδεντρα Κα
αταγραφή Αποτύπωση
Χρονολόγηση και Α
Ανάδειξή τους ως υψηλής
αξίας οικοσυστήματτα

Προσδιορισμόςς περιοχών αναπαραγωγής
και συγκέντρωσ
σης γόνου

Έργα υποστήριξης του πρ
ράσινου
τουρισμού και του οικοτο
ουρισμού σε
περιοχές N2K (No)
Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευάστηκαν, αναδεείχτηκαν και
συντηρήθηκαν διαδρομέςς/χώροι
ερμηνείας περιβάλλοντοςς (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
έργα διαχείρισης φερτών υλών για
τους οικοτόπους-στόχουςς (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
έργα/μελέτες προσδιορισ
σμού περιοχών
αναπαραγωγής και συγκέέντρωσης
γόνου (No)

N2K (No)

εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

K όπου υλοποιήθηκαν
Πειοχές N2K
δράσεις/ έργγα υποστήριξης του πράσινου
Δ/Υ
τουρισμού και
κ του οικοτουρισμού σε
περιοχές (N
No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Διαδρομές/χχώροι ερμηνείας
περιβάλλονττος που κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκα
αν και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Είδη για τα οποία έχουν υλοποιηθεί
έργα/μελέτεες προσδιορισμού περιοχώνν
Δ/Υ
αναπαραγωγγής και συγκέντρωσης γόνο
ου
(No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Επανένταξη/ εννίσχυση υφιστάμενων
Το έργο συνδέεται έμμεσ
σα με το μέτρο 13/1b-17 εφό
όσον γίνεται συλλογή σημα
αντικών ειδών χλωρίδας (Sccutellaria rupestris subsp.
13/1b-17 πληθυσμών φυττών, αυτόχθονων ζώων καιι cephalonica, Epipactis heelebora, Anacamptis laxiflo
ora) με στόχο την ex-situ δια
ατήρηση γενετικού υλικού επιλεγμένων ειδών και τη μελλοντική
μ
ντόπιων ποικιλλιών φυτών
αποκατάσταση διαταραγμένων οικοσυστημάτων

19/1a-21

Επόπτευση καιι φύλαξη προστατευόμενωνν Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται Περιστατικά
ά που έχουν αναφερθεί στιςς
περιοχών
επόπτευση και φύλαξη (N
No)
αρχές (No)

Ανάπτυξη και εεγκατάσταση εθνικού
17/1a-18 συστήματος πα
αρακολούθησης της
βιοποικιλότητα
ας
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
Σχέδια Διαχείρισης και υλοποίηση της
5/1b-6 διαχείρισης Φυυσικών και Πολιτιστικών/
αγροτικών τοπίίων, γεωργικών

2Κ στις οποίες έχει
Περιοχές Ν2
Ύπαρξη εθνικού συστήματος
εγκατασταθθεί και αναπτυχθεί σύστημα
α
παρακολούθησης της βιο
οποικιλότητας
παρακολούθθησης της βιοποικιλότητας
(Ναι/Όχι)
(Νο)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
δράσεις ενημέρωσης Δ/Υ
ών ομάδων
ευαισθητοποίησης ειδικώ
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης Δ/Υ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν εκπονηθεί
Δ/Υ
Σχέδια Διαχείρισης Φυσιικών και
Πολιτιστικών/ αγροτικών
ν τοπίων,

Δ/Υ

6

8

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ

0

-

-
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οικοσυστημάτω
ων
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

51

52

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

Αξιολόγηση της επίίπτωσης στην
βιοποικιλότητα περριοχών Υψηλής Φυσικής
Αξίας της Περιφέρεειας Ιονίων Νήσων
εξαιτίας της εισβολλής σε αυτές του
αλλόχθονου χωροκα
ατακτητικού ζιζανίου
Βρωμoκαρυδιά Ailaanthus altissima
HNVThreat

ΛΗΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤ
ΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Π
ΠΑΞΩΝ

Σχέδια Διαχείρισης και υλοποίηση της
διαχείρισης Φυυσικών και Πολιτιστικών/
αγροτικών τοπίίων, γεωργικών
οικοσυστημάτω
ων
Σχέδια διαχείριισης και έργα
14/1b-18 αποκατάστασης για τον έλεγχο και
αλλόντων ξενικών ειδών
εξάλειψη εισβα
Οικονομική κα
αι κοινωνική αποτίμηση τωνν
λειτουργιών ποου προσφέρουν τα
5/2c-2 οικοσυστήματα
α σε προστατευόμενες
περιοχές και διερεύνηση δυνατοτήτων
υποστήριξης εππενδυτικών δραστηριοτήτωνν
5/1b-6

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

γεωργικών οικοσυστημάττων (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν εκπονηθεί
Σχέδια Διαχείρισης Φυσιικών και
Πολιτιστικών/ αγροτικών
ν τοπίων,
γεωργικών οικοσυστημάττων (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
έργα για τον έλεγχο και την
τ εξάλειψη
εισβαλλόντων ξενικών ειιδών (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Ξενικά είδη
η για τα οποία εκπονηθεί
μελέτες εκτίμησης κινδύνου ή
κές δράσεις (No)
διαχειριστικ

Κατάλογος των
εισβαλλόντων ξενικών ειδών
(Ναι/Όχι)

0

0

Όχι

Περιοχές N2K όπου έχει
μική και
πραγματοποιηθεί οικονομ
κοινωνική αποτίμηση των
οικοσυστημικών υπηρεσιιών (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

Διαδρομές ερμηνείας
ε
περιβάλλοντος πο
ου
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

ε
περιβάλλοντος πο
ου
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

0

24

4

Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευάστηκαν, αναδεείχτηκαν και
συντηρήθηκαν διαδρομέςς/χώροι
ερμηνείας περιβάλλοντοςς (No)

Διαδρομές/χχώροι ερμηνείας
περιβάλλονττος που κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκα
αν και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ

4

24

-

Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης

53

54

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

ας διαχείρισης και ήπιας
Δράσεις προστασία
ανάπτυξης υγροτόππων Κέρκυρας

ΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜ
ΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ
Η ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ “HIKE
SAMOS”

Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν γίνει
η της τροφικής κατάστασης δράσεις αποκατάστασης της τροφικής
Αποκατάσταση
προστατευόμεννων υγροτόπων. Διαχείριση κατάστασης των υγροτόπ
πων,
12/1d-10
απόληψης νεροού & βελτίωση/
διαχείριση απόληψης νερ
ρού ή
αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου
βελτίωση/αποκατάσταση
η υδρολογικού
ισοζυγίου (No)
Περιοχές Ν2K με υγροτό
όπους όπου
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών
έχουν υλοποιηθεί δράσεις
20/1d-18
ομάδων χρηστώ
ών των υγροτόπων
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε
(
ειδικές ομάδες χρηστών (No)
Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος
25/2b-6

Κατασκευή, αννάδειξη και συντήρηση
ανοιχτών χώρω
ων ερμηνείας
περιβάλλοντος,, διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος

www.edozoume.gr
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55

56

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

Παρουσίαση και αννάδειξη των
οικοσυστημάτων τη
ης Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου μέσα από έένα ψηφιακό περιβάλλον
εικονικής πραγματιικότητας

ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛ
ΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

Κέντρα Πληροφόρησης με
μ εκθέσεις
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

η
Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

25/2b-6

57

ΕΤ
ΤΠΑ

Συντήρηση και ανά
άδειξη Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου - Π
Περιοχή Κύρια
Απολιθωμένη

Κατασκευή, αννάδειξη και συντήρηση
ανοιχτών χώρω
ων ερμηνείας
περιβάλλοντος,, διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

59

60

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

ΕΤ
ΤΠΑ

Προστασία, φύλαξη
η και αναβάθμιση του
διατηρητέου μνημείου της φύσης "Δάσος
Ράντη" Νήσου Ικαρρίας

ης ευαισθητοποίησης των
Δράσεις ενημέρωση
πολιτών με σκοπό ττην ανάδειξη και
προστασία των οικοοτόπων και της
βιοποικιλότητας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ
ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟ
ΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Ν

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

0

1

1

Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευάστηκαν, αναδεείχτηκαν και
συντηρήθηκαν διαδρομέςς/χώροι
ερμηνείας περιβάλλοντοςς (No)

Διαδρομές/χχώροι ερμηνείας
περιβάλλονττος που κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκα
αν και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ

1

1

-

Κέντρα Πληροφόρησης με
μ εκθέσεις
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

Διαδρομές ερμηνείας
ε
περιβάλλοντος πο
ου
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

1

0

1

Δ/Υ

Δ/Υ

1

0

0

Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Έργα που έχουν υλοποιηθεί για
διαμόρφωση, αποκατάσταση και
Δράσεις διαμόρρφωσης, αποκατάστασης
και διαχείρισηςς πράσινων υποδομών για
διαχείριση πράσινων υπο
οδομών για
12/2a-5
την βελτίωση ττης διασύνδεσης των
την βελτίωση της διασύνδεσης των
περιοχών Ν20000 σε περιφερειακό επίπεδοο περιοχών Ν2Κ σε περιφεερειακό
επίπεδο (No)

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

58

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
ε
περιβάλλοντος πο
ου κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές εκθέσεις/διαδρομές
N2K (No)
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)
ε
περιβάλλοντος πο
ου
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

ε
περιβάλλοντος πο
ου
Διαδρομές ερμηνείας
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος

Κέντρα Πληροφόρησης με
μ εκθέσεις
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
ε
περιβάλλοντος πο
ου
Διαδρομές ερμηνείας
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
εκθέσεις/διαδρομές
N2K (No)
ερμηνείας περιβάλλονττος

0

0

0

www.edozoume.gr
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(No)
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
17/1a-20 οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης

Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(

Δ/Υ

Όχι

0

-

20/1a-22

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

οσωπικό του συστήματος
Στελέχη/προ
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Δ/Υ

0

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Διαδρομές ερμηνείας
ε
περιβάλλοντος πο
ου
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

1

0

1

Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

ον περιορισμό θανάτων
Έργα για το
ατόμων από
ό αλιευτικά εργαλεία για τα
είδη-στόχουυς (Νο)

Δ/Υ

1

1

-

100

1

2

21/1a-24

5/1b-6

12/1b-7

Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
προσωπικού του συστήμα
ατος
του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
περιβάλλοντος (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν εκπονηθεί
Σχέδια Διαχείρισης και υλοποίηση της
Σχέδια Διαχείρισης Φυσιικών και
διαχείρισης Φυυσικών και Πολιτιστικών/
αγροτικών τοπίίων, γεωργικών
Πολιτιστικών/ αγροτικών
ν τοπίων,
οικοσυστημάτω
ων
γεωργικών οικοσυστημάττων (No)
Υλοποίηση μέττρων & έργων
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ. μέτρα και δράσεις για την
ν
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

61

ΕΤ
ΤΠΑ

Διαχειριστικές παρεεμβάσεις στην
Προστατευόμενη Π
Περιοχή Β. Καρπάθου –
Σαρίας

13/1c-17

Δράσεις για πρόληψη και περιορισμό
ων από αλιευτικά εργαλεία
θανάτων ατόμω

Πρόγραμμα εγκκατάστασης τεχνητών
13/1c-19 φωλιών, νησίδω
ων και σχεδίων για
συγκεκριμένα εείδη χαρακτηρισμού

μ εκθέσεις
Κέντρα Πληροφόρησης με
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Θαλάσσιες περιοχές Ν2K
K όπου έχουν
μέτρα με στόχο τον περιο
ορισμό
θανάτων ατόμων από αλιιευτικά
εργαλεία για τα είδη-στόχους (Νο)
Τεχνητές φωλιές, νησίδεςς και σχεδίες
που έχουν εγκατασταθεί για τα είδηστόχους (No)

Έλεγχος αριθμοού τουριστικών σκαφών
στις θαλάσσιεςς σπηλιές

Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται
έλεγχος των τουριστικών
ν σκαφών (No)
Περιοχές Ν2K στις οποίεες
19/1c-28 Περιορισμός ρύύπανσης, έλεγχος βόσκησηςς πραγματοποιείται έλεγχο
ος περιορισμού
της ρύπανσης και της βόσ
σκησης (No)
Ενίσχυση της ππροσαρμοστικότητας των
Έργα που έχουν υλοποιηθεί για την
12/2a-4 οικοσυστημάτω
ων και της βιοποικιλότητας ενίσχυση της προσαρμοσ
στικότητας
στις κλιματικέςς αλλαγές
των οικοσυστημάτων καιι της
13/1c-21

Είδη για τα οποία έχουνν
Περιοχές N2
2K όπου έχουν εγκατασταθθεί
εγκατασταθεί τεχνητές
τεχνητές φω
ωλιές, νησίδες και σχεδίες για
φωλιές, νησίδες και σχεεδίες
τα είδη-στόχχους (No)
(No)
Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

1

-

-

Περιοχές N2
2K όπου έχουν υλοποιηθεί
έργα για τηνν ενίσχυση της
προσαρμοσττικότητας των

Δ/Υ

1

1

-

www.edozoume.gr
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βιοποικιλότητας στις κλιματικές
K (No)
αλλαγές στο Δίκτυο N2K
Περιοχές N2K όπου δημιιουργήθηκε
Σύνταξη υλικούύ επικοινωνίας για προβολή
ή
υλικό επικοινωνίας για προβολή του
20/2b-4 του δικτύου Naatura ως μοχλού
ού
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξης
περιφερειακής ανάπτυξης (No)
24/2b-5

Δράσεις/ έργα υυποστήριξης του πράσινου
τουρισμού και του οικοτουρισμού

Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000

62

ΕΤ
ΤΠΑ

Δράσεις προστασία
ας και ανάδειξης
Υγροτόπων Περιφέέρειας Ν. Αιγαίου, δικτύου
NATURA 2000»

5/2a-1

20/1d-18

Καθορισμός πρροτεραιοτήτων δράσης για
τη διατήρηση κκαι αποκατάσταση
υγροτόπων πουυ κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλα
αγή
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών
ομάδων χρηστώ
ών των υγροτόπων

Ανανέωση, συνντήρηση και αποκατάσταση
η
εκθέσεων ερμη
ηνείας περιβάλλοντος σε
10/1a-15 υφιστάμενα Κέέντρα Πληροφόρησης
Προστατευόμεννων Περιοχών &
διαδρομών ερμ
μηνείας περιβάλλοντος
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
20/1a-22 ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
δικτύου Naturaa 2000
63

ΕΤ
ΤΠΑ

Δράσεις για την προοστασία και διατήρηση
του οικοσυστήματοος Κοιλάδας Πεταλούδων
Δήμου Ρόδου

12/1b-7

Υλοποίηση μέττρων & έργων
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ.
ενδυνάμωση φυυσικής αναγέννησης και
φυτεύσεις

Μέτρα και έργα
α διαχείρισης ειδών
ασπονδύλων γιια τη διατήρηση
13/1b-16 κατάλληλων μιικρο-κλιματικών και
υδρολογικών σ
συνθηκών στους χώρους
διαθέρισης
17/1b-26

Ανάπτυξη υποδδομών πυροπροστασίας
(πυροφυλάκια, δεξαμενές πυρόσβεσης)

Έργα υποστήριξης του πρ
ράσινου
τουρισμού και του οικοτο
ουρισμού σε
περιοχές N2K (No)

οικοσυστημ
μάτων και της βιοποικιλότηττας
στις κλιματιικές αλλαγές (No)
Δ/Υ

1

-

-

K όπου υλοποιήθηκαν
Πειοχές N2K
δράσεις/ έργγα υποστήριξης του πράσινου
Δ/Υ
τουρισμού και
κ του οικοτουρισμού σε
περιοχές (N
No)

1

1

-

Δ/Υ

13

-

-

Δ/Υ

13

-

-

Δ/Υ

13

-

-

Διαδρομές ερμηνείας
ε
περιβάλλοντος πο
ου
έχουν κατασ
σκευαστεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί σε περιοχχές
N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχχουν
κατασκευαστεί, ανανεω
ωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασ
σταθεί
εκθέσεις/διαδρομές
ερμηνείας περιβάλλονττος
(No)

0

0

0

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Είδη για τα οποία έχουν υλοποιηθεί
μέτρα και έρργα διαχείρισης για τη
διατήρηση κατάλληλων
κ
μικροκλιματικών και υδρολογικών συνθηκών
στους χώρους διαθέρισης (No)

Δ/Υ

0

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ

Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης Δ/Υ
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν καθοριστεί
προτεραιότητες δράσης για
γ τη
διατήρηση και αποκατάσ
σταση
Δ/Υ
υγροτόπων που κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλαγή (No)
Περιοχές Ν2K με υγροτό
όπους όπου
έχουν υλοποιηθεί δράσεις
Δ/Υ
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε
(
ειδικές ομάδες χρηστών (No)
Κέντρα Πληροφόρησης με
μ εκθέσεις
ερμηνείας περιβάλλοντοςς που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθ
θεί,
συντηρηθεί ή αποκαταστταθεί (No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
χρηστών (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
μέτρα και δράσεις για την
ν
αποκατάσταση της βιοπο
οικιλότητας
για τους οικοτόπους-στόχχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
μέτρα και έργα διαχείρισης για τη
διατήρηση κατάλληλων μικρομ
κλιματικών και υδρολογιικών
συνθηκών στους χώρους διαθέρισης
για τα είδη-στόχους(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν
εγκατασταθεί υποδομές
πυροπροστασίας (No)
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Κατασκευή, αννάδειξη και συντήρηση
ανοιχτών χώρω
ων ερμηνείας
περιβάλλοντος,, διαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος
Σχέδια Διαχείρισης και υλοποίηση της
διαχείρισης Φυυσικών και Πολιτιστικών/
5/1b-6
αγροτικών τοπίίων, γεωργικών
οικοσυστημάτω
ων
Προσδιορισμόςς των οικολογικών
απαιτήσεων τω
ων ειδών ορνιθοπανίδας και
12/1b-10 των σχετικών α
αγροτικών πρακτικών για
τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεωνν
στις καλλιέργειιες
25/2b-6

64

ΕΓΤ
ΤΑΑ

Υπομέτρο 7.1: Εκπόόνηση θεματικών σχεδίων
διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε
προστατευόμενες περιοχές

65

ΕΓΤ
ΤΑΑ

στασία της άγριας
Δράση 10.1.1: Προσ
ορνιθοπανίδας

66

67

68

ΕΓΤ
ΤΑΑ

ΕΓΤ
ΤΑΑ

Π
ΠΤ

Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευάστηκαν, αναδεείχτηκαν και
συντηρήθηκαν διαδρομέςς/χώροι
ερμηνείας περιβάλλοντοςς (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν εκπονηθεί
Σχέδια Διαχείρισης Φυσιικών και
Πολιτιστικών/ αγροτικών
ν τοπίων,
γεωργικών οικοσυστημάττων (No)
υν υλοποιηθεί
Περιοχές Ν2K όπου έχου
στοχευμένες παρεμβάσειις στις
καλλιέργειες για είδη ορν
νιθοπανίδας
(No)

Περιοχές Ν2K όπου υλοπ
ποιούνται
Υλοποίηση παρρεμβάσεων εξορθολογισμούύ παρεμβάσεις εξορθολογισμού
15/1d-17 γεωργικών πρα
ακτικών σε παρακείμενες
γεωργικών πρακτικών σεε
περιοχές σημανντικών υγροτόπων
παρακείμενες περιοχές σημαντικών
υγροτόπων (No)
Ενίσχυση επιχεειρηματικότητας και
Περιοχές N2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
ανταγωνιστικόττητας επιχειρήσεων και
Μέτρο 11: Βιολογικκή γεωργία
δράσεις ενίσχυσης της
παραγωγών σε προστατευόμενες περιοχήςς
επιχειρηματικότητας και
15/2c-4
- Δημιουργία ππρωτοκόλλου
ανταγωνιστικότητας επιχχειρήσεων και
περιβαλλοντική
ής πιστοποίησης προϊόντωνν
παραγωγών (Νο)
και καλλιεργηττικών πρακτικών
Εκτάσεις σε περιοχές N2K όπου έχει
Προστασία, βιοολογική παραγωγή,
15/2c-5 διαχείριση και αειφόρος εκμετάλλευση
χρηματοδοτηθεί η βιολογγική
παραγωγή καλλιεργειών (ha)
των αρτύσιμωνν βοτάνων
Υλοποίηση δασ
σο-περιβαλλοντικών
μέτρων: Δημιουυργία ζωνών μη
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Υπομέτρο 12.2: Ανντισταθμιστική ενίσχυση σε
εκμετάλλευσηςς, διατήρηση νεκρού ξύλου,,
15/1b-22
δασο-περιβαλλοντικά μέττρα για τους
δασικές περιοχές τοου Natura 2000
διαδικασίες δενντροφύτευσης ή
δασικούς οικοτόπους (No
o)
αναδάσωσης, δδιαχείριση ειδικής
βλάστησης
Πρότυπα και καλές πρακ
κτικές για
Προσδιορισμόςς προτύπων και καλών
5/1a-4 πρακτικών για κατηγορίες μέτρων
κατηγορίες μέτρων αντισ
στάθμισης σε
Ναι/Όχι)
αντιστάθμισης σε μεγάλα έργα υποδομής μεγάλα έργα υποδομής (Ν
η Ζωνών Ευαισθησίας σε
Χαρτογράφηση
ότι αφορά σε έρργα και δραστηριότητες πουυ
Μελέτες Χαρτογράφησης Ζωνών
5/1a-5 δύνανται να πρροκαλέσουν όχληση με
Ευαισθησίας για τα είδη--στόχους (No)
σημαντικές
επιπ
ιπτώσεις
στα
είδη
Εφαρμογή τριών σχχεδίων δράσης (Νανόχηνα
χαρακτηρισμού
ύ
– Κιρκινέζι – Ασπρροπάρης)
η ευαισθησίας γραμμικών
Χαρτογράφηση
Μελέτες χαρτογράφησηςς ευαισθησίας
υποδομών (δίκττυα μεταφοράς ρεύματος,
5/1a-6 πυλώνες υψηλή
ής τάσης, αιολικά πάρκα) ω
ως γραμμικών υποδομών για
α τα είδηπρος τα είδη χα
αρακτηρισμού σε εθνικό
στόχους (No)
επίπεδο
5/1a-8 Χαρτογράφηση
η πυρήνων κατανομής και

Περιοχές Ν2K όπου έχει γίνει

Διαδρομές/χχώροι ερμηνείας
περιβάλλονττος που κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκα
αν και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ

0

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έκταση αγρροτεμαχίων εντός περιοχών
N2K όπου έχουν
έ
υλοποιηθεί στοχευμέννες
Δ/Υ
παρεμβάσειις στις καλλιέργειες για είδη
η
ορνιθοπανίδδας (ha)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

83

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

305

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

52.332

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν υλοποιηθεί
μελέτες Χαρρτογράφησης Ζωνών
Ευαισθησία
ας για τα είδη-στόχους (No)

Είδη για τα οποία έχουνν
υλοποιηθεί μελέτες
Χαρτογράφησης Ζωνώ
ών
Ευαισθησίας για τα είδηστόχους (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν εκπονηθεί
μελέτες χαρρτογράφησης ευαισθησίας
γραμμικών υποδομών
υ
για τα είδηστόχους (No
o)

Είδη για τα οποία έχουνν
εκπονηθεί μελέτες
χαρτογράφησης ευαισθθησίας
γραμμικών υποδομών (No)
(

Μ/Δ

Μ/Δ

Μ/Δ

Είδη για τα οποία έχει γίνει

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

www.edozoume.gr
33

κρίσιμων ενδια
αιτημάτων επικρατειακών
ειδών χαρακτηρρισμού

7/1a-10

13/1a-17
17/1a-20
19/1a-21
20/1a-22

21/1a-24

12/1b-10

13/1b-14

12/1c-8

12/1d-7

13/1d-11

χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής
και κρίσιμων ενδιαιτημάττων για τα
είδη-στόχους (No)
Έργα για την προώθηση συνεργασιών/
Προώθηση συννεργασιών/ δικτυώσεων με
μενους
δικτυώσεων με εμπλεκόμ
εμπλεκόμενουςς θεσμικούς &
θεσμικούς & παραγωγικο
ούς φορείς
παραγωγικούς φορείς
(No)
Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται
Έλεγχος της πα
αράνομης χρήσης
έλεγχος της παράνομης χρήσης
χ
δηλητηριασμέννων δολωμάτων
δηλητηριασμένων δολωμ
μάτων (No)
Εποπτεία της κκατάστασης διατήρησης
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειδών και σύνταξη της
οικοτόπων και ειδών κοιν
νοτικού
ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)
τέταρτης 6ετούύς εθνικής έκθεσης
Επόπτευση καιι φύλαξη προστατευόμενωνν Περιοχές Ν2K όπου πραγγματοποιείται
περιοχών
επόπτευση και φύλαξη (N
No)
Περιοχές Ν2K για τις οπο
οίες έχουν
Ενημέρωση - ευυαισθητοποίηση ειδικών
υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης ομάδων χρηστώ
ών των περιοχών του
ευαισθητοποίησης ειδικώ
ών ομάδων
δικτύου Naturaa 2000
χρηστών (No)
Σεμινάρια κατάρτισης σττελεχών/
Διαρκής κατάρρτιση στελεχών/ προσωπικούύ
προσωπικού του συστήμα
ατος
του συστήματοος διαχείρισης του φυσικού
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
περιβάλλοντος (No)
Προσδιορισμόςς των οικολογικών
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
απαιτήσεων τω
ων ειδών ορνιθοπανίδας και
στοχευμένες παρεμβάσειις στις
των σχετικών α
αγροτικών πρακτικών για
καλλιέργειες για είδη ορν
νιθοπανίδας
τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεωνν
(No)
στις καλλιέργειιες
ωματοφάγων
Χώροι Τροφοδοσίας Πτω
Δημιουργία καιι λειτουργία Χώρων
Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤ
ΤΑΠ) που
Τροφοδοσίας Π
Πτωματοφάγων Αρπακτικώνν
έχουν δημιουρηγηθεί για τα είδηΠτηνών (ΧΤΑΠ
Π) σε εθνικό επίπεδο
στόχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
Αποκατάσταση
η υδρολογικού ισοζυγίου
έργα αποκατάστασης υδρ
ρολογικού
γλυκού/ αλμυρού νερού
ισοζυγίου γλυκού/ αλμυρ
ρού νερού για
τους οικοτόπους-στόχουςς (No)
Υλοποίηση Ειδδικών Διαχειριστικών
Σχεδίων, π.χ για
α καλαμώνες, βόσκηση
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν υλοποιηθεί
πολλαπλών σκοοπών, προσαρμογή στην
Ειδικά Διαχειριστικά Σχέέδια για τα
κλιματική αλλα
αγή, αλιευτική διαχείριση, είδη/οικοτόπους στόχουςς (No)
επισκεψιμότητα
α
Περιοχές Ν2K όπου έχου
υν γίνει
Παρεμβάσεις ππεριορισμού της
παρεμβάσεις περιορισμού
ύ της
θνησιμότητας ττης ορνιθοπανίδας
θνησιμότητας της ορνιθο
οπανίδας
υγροτόπων σε γγραμμικές υποδομές
υγροτόπων σε γραμμικέςς υποδομές
(No)

χαρτογράφη
ηση πυρήνων κατανομής κα
αι
κρίσιμων εννδιαιτημάτων (No)
Περιοχές Ν2
2K όπου έχουν λάβει χώρα
έργα για τηνν προώθηση συνεργασιών/
Δ/Υ
δικτυώσεωνν με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούς φορείς (No
o)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

οσωπικό του συστήματος
Στελέχη/προ
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντο
ος
που έχει κατταρτιστεί (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Έκταση αγρροτεμαχίων εντός περιοχών
N2K όπου έχουν
έ
υλοποιηθεί στοχευμέννες
Δ/Υ
παρεμβάσειις στις καλλιέργειες για είδη
η
ορνιθοπανίδδας (ha)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Είδη για τα οποία έχουν δημιουργηθεί
φοδοσίας Πτωματοφάγων
Χώροι Τροφ
Αρπακτικώνν Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No)

Δ/Υ

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Οικότοποι για
γ τους οποίους έχουν
υλοποιηθεί έργα αποκατάστασης
Δ/Υ
υδρολογικούύ ισοζυγίου γλυκού/ αλμυρρού
νερού (No)

Μ/Δ

Μ/Δ

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Έργα που υλλοποιούν δράσεις
παρακολούθθησης ειδών και τύπων
οικοτόπων (Νο)
(
ά που έχουν αναφερθεί στιςς
Περιστατικά
αρχές (No)
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Περιοχές Ν2K όπου υλοπ
ποιούνται
Υλοποίηση παρρεμβάσεων εξορθολογισμούύ παρεμβάσεις εξορθολογισμού
15/1d-17 γεωργικών πρα
ακτικών σε παρακείμενες
γεωργικών πρακτικών σεε
περιοχές σημανντικών υγροτόπων
παρακείμενες περιοχές σημαντικών
υγροτόπων (No)
Περιοχές Ν2K με υγροτό
όπους όπου
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ειδικών
έχουν υλοποιηθεί δράσεις
20/1d-18
ομάδων χρηστώ
ών των υγροτόπων
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε
ειδικές ομάδες χρηστών (No)
(
Περιοχές N2K όπου δημιιουργήθηκε
Σύνταξη υλικούύ επικοινωνίας για προβολή
ή
υλικό επικοινωνίας για προβολή του
20/2b-4 του δικτύου Naatura ως μοχλού
ού
δικτύου Natura ως μοχλο
περιφερειακής ανάπτυξης
περιφερειακής ανάπτυξης (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

Δ/Υ

Δ/Υ

Μ/Δ

-

-

*Δ/Υ: Δεν υπά
άρχει, Μ/Δ: Μη διαθθέσιμο (LIFE: Οι δδράσεις που δεν έχοουν ξεκινήσει ακόμα
α, ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΠΤ: Τα
Τ έργα δεν έχουν νομικές δεσμεύσεις//συμβάσεις, ΕΓΤΑΑ
Α:
Δεν έχουν γίνεει εντάξεις ή δεν έχεει ενεργοποιηθεί το μέτρο)
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Β
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤ
ΤΡΩΝ ΠΔΠ 2014-2020 ΤΑ ΟΠ
ΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟ
ΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠ
ΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕ
ΕΙΣ ΤΟΥ LIFE
E IP 4 NATUR
RA
Κ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
Α ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ
ΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡ
ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ. ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Δ
ΤΩΝ
Ν ΜΕΤΡΩΝ ΠΔΠ
Π
2014-202
20
Σ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝ
ΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟ
ΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛ
ΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕ
ΕΙΣ/ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤ
ΤΑΙ ΜΕ ΤΟ LIF
FE IP 4 NATUR
RA.
Μέτρα ΠΔΠ
Π 2014-2020
Α/Α

Κ
Κωδικός

Ο
Ονομασία

1

5/1a-1

Εκπόνηση μελετώ
ών χαρακτηρισμού και
προστασίας περιοοχών και εκπόνηση
Σχεδίων Διαχείριισης για το σύνολο των
περιοχών Natura 2000
Προσδιορισμός ππροτύπων και καλών
πρακτικών για κα
ατηγορίες μέτρων
αντιστάθμισης σεε μεγάλα έργα υποδομής

2

5/1a-4

3

5/1a-5

4

5/1a-6

5

5/1a-7

6

5/1a-8

Χαρτογράφηση ππυρήνων κατανομής και
κρίσιμων ενδιαιτημάτων επικρατειακών
σμού
ειδών χαρακτηρισ

7

77/1a-10

Προώθηση συνερργασιών/ δικτυώσεων με
εμπλεκόμενους θθεσμικούς &
παραγωγικούς φοορείς

Δ
Δείκτες ΠΔΠ 2014-2020*
Δείκτης 1

Δείκτης 2

Δεείκτης 3

Ειδικές Περιβαλλοντικές
Σχέδια Διαχείρισης
Μελέτες για περιοχές Ν2Κ
Κ για περιοχές Ν2Κ (No)
(No)

Πρότυπα και καλές
πρακτικές για κατηγορίες
μέτρων αντιστάθμισης σε
μεγάλα έργα υποδομής
(Ναι/Όχι)
Χαρτογράφηση Ζ
Ζωνών Ευαισθησίας σε
Μελέτες Χαρτογράφησης
ότι αφορά σε έργγα και δραστηριότητες που Ζωνών Ευαισθησίας για τα
α
δύνανται να προκκαλέσουν όχληση με
είδη-στόχους (No)
σημαντικές επιπττώσεις στα είδη
χαρακτηρισμού
Χαρτογράφηση εευαισθησίας γραμμικών
Μελέτες χαρτογράφησης
υποδομών (δίκτυυα μεταφοράς ρεύματος,
ευαισθησίας γραμμικών
πυλώνες υψηλής τάσης, αιολικά πάρκα) ως υποδομών για τα είδηακτηρισμού σε εθνικό
προς τα είδη χαρα
στόχους (No)
επίπεδο
Εκπόνηση εξειδικκευμένων μελετών
Μελέτες οικολογίαςοικολογίας-βιολοογίας ειδών
βιολογίας για τα είδηστόχους (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχει
γίνει χαρτογράφηση
πυρήνων κατανομής και
κρίσιμων ενδιαιτημάτων
για τα είδη-στόχους (No)
Έργα για την προώθηση
συνεργασιών/ δικτυώσεων
με εμπλεκόμενους
θεσμικούς & παραγωγικούύς
φορείς (No)

Προεδρικά Δια
ατάγματα
για περιοχές Ν2Κ
Ν (No)

Τιμή
Τιμή
ή
Δείκτη
Δείκτη
η1
2
0
0

Τιμή
Έργο/Δράση
Δείκτη
2
0
Εκ
κπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης γιια τις
περριοχές του Δικτύου Natura 2000,
2
σε όλη τη χώρα

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)

Περιοχές Ν2K όπου έχουυν
υλοποιηθεί μελέτες Χαρττογράφησης
Ζωνών Ευαισθησίας για ττα είδηστόχους (No)

Είδη για τα οπ
ποία έχουν
υλοποιηθεί μελ
λέτες
Χαρτογράφησ
σης Ζωνών
Ευαισθησίας για
γ τα είδη-στόχους
(No)
Είδη για τα οπ
ποία έχουν
εκπονηθεί μελ
λέτες
χαρτογράφηση
ης ευαισθησίας
γραμμικών υποδομών (No)

0

0

0

Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)

0

0

0

Δ/Υ

0

0

-

Δ/Υ
Είδη για τα οποία έχει γίννει
χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής
και κρίσιμων ενδιαιτημάττων (No)

0

0

-

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γιια δράσεις διαχείρισης
Δα
προ
οστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)

Περιοχές Ν2K όπου έχουυν λάβει
χώρα έργα για την προώθθηση
συνεργασιών/ δικτυώσεω
ων με
εμπλεκόμενους θεσμικούύς &
παραγωγικούς φορείς (Noo)

2

446

-

Περιοχές Ν2K όπου έχουυν
εκπονηθεί μελέτες χαρτογράφησης
ευαισθησίας γραμμικών υυποδομών
για τα είδη-στόχους (No))
Είδη για τα οποία έχουν εεκπονηθεί
μελέτες οικολογίας-βιολοογίας (No)

Δ/Υ

Α4
4. Χαρτογράφηση και ανάλυ
υση των εμπλεκόμενων μερρών του
έργγου
C5. Ενίσχυση των ικανοτήτωνν των εμπλεκόμενων μερώνν και
τελλικών χρηστών
E2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε
σ εθνικό και κοινοτικό επίίπεδο
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F2. Συντονισμός των συμπληρωματικών πηγών χρηματο
οδότησης

8

10/1a-15 Ανανέωση, συντή
ήρηση και αποκατάσταση
εκθέσεων ερμηνεείας περιβάλλοντος σε
υφιστάμενα Κένττρα Πληροφόρησης
Προστατευόμενω
ων Περιοχών &
διαδρομών ερμηννείας περιβάλλοντος

Κέντρα Πληροφόρησης μεε
εκθέσεις ερμηνείας
περιβάλλοντος που έχουν
κατασκευαστεί, ανανεωθείί,
συντηρηθεί ή
αποκατασταθεί (No)

Διαδρομές ερμηνείας περριβάλλοντος
που έχουν κατασκευαστεεί,
ανανεωθεί, συντηρηθεί ή
αποκατασταθεί σε περιοχχές N2K
(No)

Περιοχές Ν2K
K όπου έχουν
κατασκευαστεεί, ανανεωθεί,
συντηρηθεί ή αποκατασταθεί
α
εκθέσεις/διαδρ
ρομές ερμηνείας
περιβάλλοντοςς (No)

4

25

19

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δ
Δα
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γιια δράσεις διαχείρισης
προ
οστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Β
ης προστατευόμενων περιοχχών ειδών
Πίννδου για δράσεις διαχείριση
καιι οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
δρά
οικ
κοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Ενίίσχυση δράσεων συμμετοχιικής διαχείρισης για τη βιοπ
ποικιλότητα
καιι το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό
Ε
Πάρκο Τζουμέρκωνν κοιλάδας
Αχχελώου Αγράφων και Μετεώ
ώρων
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανά
άδειξη και
οβολή του Εθνικού Πάρκου
υ Οροσειράς Ροδόπης
προ
Δράσεις για την προστασία κα
αι διαχείριση της βιοποικιλό
ότητας της
μνης Παμβώτιδας
Λίμ
Δράσεις διαχείρισης και ανάδεειξης των προστατευόμενωνν περιοχών
Αχχέροντα και Καλαμά
Δια
αχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
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9

13/1a-17 Έλεγχος της παρά
άνομης χρήσης
δηλητηριασμένω
ων δολωμάτων

Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιείται έλεγχος
της παράνομης χρήσης
δηλητηριασμένων
δολωμάτων (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

10

17/1a-18 Ανάπτυξη και εγκκατάσταση εθνικού
συστήματος παρα
ακολούθησης της
βιοποικιλότητας

0

0

-

17/1a-20 Εποπτεία της καττάστασης διατήρησης
οικοτόπων και ειιδών και σύνταξη της
τέταρτης 6ετούς εθνικής έκθεσης

Περιοχές Ν2Κ στις οποίεες έχει
εγκατασταθεί και αναπτυυχθεί
σύστημα παρακολούθηση
ης της
βιοποικιλότητας (Νο)
άσεις
Έργα που υλοποιούν δρά
παρακολούθησης ειδών κκαι τύπων
οικοτόπων (Νο)

Δ/Υ

11

Ύπαρξη εθνικού
συστήματος
παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας (Ναι/Όχι)
Εποπτεία της κατάστασης
διατήρησης οικοτόπων καιι
ειδών κοινοτικού

Δ/Υ

Όχιι

0

-

ΛΕ
ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕ
ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΚΑ
ΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑ
ΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟ
ΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ
ΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενηςς Περιοχής
κου Ζακύνθου και των περιιοχών
τουυ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
NA
ATURA 2000 ευθύνης του
ΑΝ
ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΛΕ
ΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΕ
ΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑ
ΑΙ ΤΩΝ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙΙ ΠΑΞΩΝ
ΔΗ
ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗ
ΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩ
ΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ “H
HIKE
SA
AMOS”
Πα
αρουσίαση και ανάδειξη τωνν οικοσυστημάτων της Περιφέρειας
Βο
ορείου Αιγαίου μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον εικο
ονικής
πρα
αγματικότητας
ΕΡ
ΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟ
ΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑ
Σ
ΠΥ
ΥΘΑΓΟΡΑ
Συνντήρηση και ανάδειξη Απολλιθωμένου Δάσους Λέσβουυ - Περιοχή
Κύύρια Απολιθωμένη
Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την
άδειξη και προστασία των οικοτόπων
ο
και της βιοποικιλλότητας
ανά
ΟΛ
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
Υ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας
Δράσεις για την προστασία κα
αι διατήρηση του οικοσυστή
ήματος
οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
υ Ρόδου
Κο
ΚΑ
ΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
ΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ
Ν
ΔΟ
ΟΛΩΜΑΤΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Β
ης προστατευόμενων περιοχχών ειδών
Πίννδου για δράσεις διαχείριση
καιι οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
ΕΡ
ΡΜΗΣ Έξυπνες ψηφιακές εφ
φαΡμογές και εργαλεία για την
τ
απο
οτελεσΜατική προώθΗση και
κ ανάδειξη της βιοποικοιλλότηταΣ
τωνν Ιονίων Νήσων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
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ενδιαφέροντος (Ναι/Όχι)

ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ

12

19/1a-21 Επόπτευση και φ
φύλαξη προστατευόμενων Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιείται
περιοχών
επόπτευση και φύλαξη
(No)

Περιστατικά που έχουν α
αναφερθεί
στις αρχές (No)

Δ/Υ

6

8

-

13

220/1a-22 Ενημέρωση - ευα
αισθητοποίηση ειδικών
ομάδων χρηστώνν των περιοχών του

Δ/Υ

Δ/Υ

105

-

-

Περιοχές Ν2K για τις
οποίες έχουν υλοποιηθεί

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γιια δράσεις διαχείρισης
Δα
προ
οστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Β
ης προστατευόμενων περιοχχών ειδών
Πίννδου για δράσεις διαχείριση
καιι οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενηςς Περιοχής
κου Ζακύνθου και των περιιοχών
τουυ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
NA
ATURA 2000 ευθύνης του
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Π
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ν
ΔΙΚ
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑ
ΑΣΣΑΣ
ΜΕ
ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝ
ΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Δράσεις προστασίας διαχείρισ
σης και ήπιας ανάπτυξης υγροτόπων
Κέέρκυρας
ΟΛ
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
Υ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενηςς Περιοχής
τουυ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
κου Ζακύνθου και των περιιοχών
NA
ATURA 2000 ευθύνης του
Πρρομήθεια ειδικού εξοπλισμο
ού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/
ασττυνόμευσης για την ενίσχυσ
ση του Φορέα Διαχείρισης ΕΔ
Ε Αίνου
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
Α4
4. Χαρτογράφηση και ανάλυ
υση των εμπλεκόμενων μερρών του
έργγου
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δικτύου Natura 2000

δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ειδικών
ομάδων χρηστών (No)

C4
4. Δημιουργία ενός διαδρασττικού και διαλειτουργικού συστήματος
σ
γεω
ωγραφικών πληροφοριών (p
ppGIS) / webGIS για την οπ
πτικοποίηση
καιι την παρακολούθηση των οικοσυστημικών
ο
υπηρεσιώνν
C5. Ενίσχυση των ικανοτήτωνν των εμπλεκόμενων μερώνν και
τελλικών χρηστών
E1. Επικοινωνία και διάχυση των
τ αποτελεσμάτων του έργου
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γιια δράσεις διαχείρισης
Δα
προ
οστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Β
ης προστατευόμενων περιοχχών ειδών
Πίννδου για δράσεις διαχείριση
καιι οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
δρά
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
οικ
κοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
ΔΗ
ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ν ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
Ν
ΟΜ
ΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗ
ΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
Σ
ΕΚ
ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
Υ
Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανά
άδειξη και
προ
οβολή του Εθνικού Πάρκου
υ Οροσειράς Ροδόπης
Δράσεις για την προστασία κα
αι διαχείριση της βιοποικιλό
ότητας της
μνης Παμβώτιδας
Λίμ
Ενίίσχυση δράσεων συμμετοχιικής διαχείρισης για τη βιοπ
ποικιλότητα
καιι το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό
Ε
Πάρκο Τζουμέρκωνν κοιλάδας
Αχχελώου Αγράφων και Μετεώ
ώρων
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221/1a-24 Διαρκής κατάρτισ
ση στελεχών/ προσωπικού Σεμινάρια κατάρτισης
του συστήματος διαχείρισης του φυσικού στελεχών/ προσωπικού τουυ
συστήματος διαχείρισης
περιβάλλοντος
του φυσικού
περιβάλλοντος (No)

Στελέχη/προσωπικό του σ
συστήματος Δ/Υ
διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος που έχει κκαταρτιστεί
(No)

1

68

-

Δράσεις διαχείρισης και ανάδεειξης των προστατευόμενωνν περιοχών
Αχχέροντα και Καλαμά
Δια
αχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Κα
αταγραφή και παρουσίαση των
τ Γεωτόπων Γεωδιαδρομώ
ών του
Γεω
ωπάρκου Κεφαλονιάς
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας
κοσυστημάτων και περιοχώνν φυσικού κάλλους της Περριφέρειας
οικ
Ιοννίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού καταγραφής
ψηφιακής χαρτογράφησης καιι διαχείρισης πιέσεων
ΙΟΝ
ΝΙΟΝ ΔιαχεΙριση ανθρώπιννων δραστηριΟτήτων συμβ
βατώΝ με
τηνν προστασΙα και ανάδειξη ειδών
ε
και ΟικοτόπωΝ στην ευρύτερη
θαλλάσσια περιοχή της Λευκάδδας
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενηςς Περιοχής
κου Ζακύνθου και των περιιοχών
τουυ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκ
NA
ATURA 2000 ευθύνης του
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Π
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ν
ΔΙΚ
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑ
ΑΣΣΑΣ
ΜΕ
ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝ
ΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
ΕΡ
ΡΜΗΣ Έξυπνες ψηφιακές εφ
φαΡμογές και εργαλεία για την
τ
απο
οτελεσΜατική προώθΗση και
κ ανάδειξη της βιοποικοιλλότηταΣ
τωνν Ιονίων Νήσων
ΒΙΟ
ΟΜΝΗΜΕΣ Οι ΜΝΗΜεια
ακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδενντρα
Κα
αταγραφή Αποτύπωση Χροννολόγηση και Ανάδειξή τουυς ως
υψηλής αξίας οικοσυστήματα
Αξξιολόγηση της επίπτωσης σττην βιοποικιλότητα περιοχώ
ών Υψηλής
Φυυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της
τ
εισ
σβολής σε αυτές του αλλόχθθονου χωροκατακτητικού ζιιζανίου
Βρρωμoκαρυδιά Ailanthus altisssima HNVThreat
Συνντήρηση και ανάδειξη Απολλιθωμένου Δάσους Λέσβουυ - Περιοχή
Κύύρια Απολιθωμένη
Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την
άδειξη και προστασία των οικοτόπων
ο
και της βιοποικιλλότητας
ανά
ΟΛ
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
Υ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης Υγροτόπων Περιφέρεειας Ν.
Αιγγαίου, δικτύου NATURA 2000»
Δράσεις για την προστασία κα
αι διατήρηση του οικοσυστή
ήματος
οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
υ Ρόδου
Κο
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία
α Συστήματος Υποστήριξης
ποφάσεων (DSS) για τη διαχχείριση των περιοχών Naturra 2000
Απ
C4
4. Δημιουργία ενός διαδρασττικού και διαλειτουργικού συστήματος
σ
γεω
ωγραφικών πληροφοριών (p
ppGIS) / webGIS για την οπ
πτικοποίηση
καιι την παρακολούθηση των οικοσυστημικών
ο
υπηρεσιώνν
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5/1b-6

Σχέδια Διαχείρισ
σης και υλοποίηση της
διαχείρισης Φυσιικών και Πολιτιστικών/
αγροτικών τοπίω
ων, γεωργικών
οικοσυστημάτωνν

Περιοχές Ν2K όπου έχουν Δ/Υ
εκπονηθεί Σχέδια
Διαχείρισης Φυσικών και
Πολιτιστικών/ αγροτικών
τοπίων, γεωργικών
οικοσυστημάτων (No)

Δ/Υ

0

-

-

16

112/1b-7

Υλοποίηση μέτρω
ων & έργων
αποκατάστασης ττης βιοποικιλότητας, π.χ.
ενδυνάμωση φυσ
σικής αναγέννησης και
φυτεύσεις

Περιοχές Ν2K όπου έχουν Δ/Υ
υλοποιηθεί μέτρα και
δράσεις για την
αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας για τους
οικοτόπους-στόχους (No)

Δ/Υ

2

-

-

C5. Ενίσχυση των ικανοτήτωνν των εμπλεκόμενων μερώνν και
τελλικών χρηστών
D1. Παρακολούθηση της συμβολής του έργου στην υλοπ
ποίηση του
ην επιτυχία
Ελλληνικού Πλαισίου Δράσης Προτεραιότητας (PAF), στη
τωνν δράσεων ανάπτυξης ικανο
οτήτων και για την κινητοποίηση
συμ
μπληρωματικών χρηματοδο
οτικών πηγών
E2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε
σ εθνικό και κοινοτικό επίίπεδο
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
ΟΛ
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
Υ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
ΒΙΟ
ΟΜΝΗΜΕΣ Οι ΜΝΗΜεια
ακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδενντρα
Κα
αταγραφή Αποτύπωση Χροννολόγηση και Ανάδειξή τουυς ως
υψηλής αξίας οικοσυστήματα
Αξξιολόγηση της επίπτωσης σττην βιοποικιλότητα περιοχώ
ών Υψηλής
Φυυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της
τ
εισ
σβολής σε αυτές του αλλόχθθονου χωροκατακτητικού ζιιζανίου
Βρρωμoκαρυδιά Ailanthus altisssima HNVThreat
ΟΛ
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
Υ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Υπ
πομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισηςς για τον
τομ
μέα της γεωργίας σε προστα
ατευόμενες περιοχές
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
δρά
οικ
κοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
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12/1b-10 Προσδιορισμός ττων οικολογικών
απαιτήσεων των ειδών ορνιθοπανίδας και
των σχετικών αγρροτικών πρακτικών για
τον σχεδιασμό σττοχευμένων παρεμβάσεων
στις καλλιέργειεςς
12/1b-11 Οριοθέτηση και δδιαχείριση βοσκήσιμων
γαιών σε προστα
ατευόμενες περιοχές,
Μελέτες βοσκοϊκκανότητας
12/1b-13 Υλοποίηση μέτρω
ων αποκατάστασης
οικοτόπων π.χ. ανναδασώσεις, λειτουργία
φυτωρίων

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί στοχευμένες
παρεμβάσεις στις
καλλιέργειες για είδη
ορνιθοπανίδας (No)
Περιοχές Ν2K με μελέτες
βοσκοϊκανότητας (No)

Έκταση αγροτεμαχίων ενντός
περιοχών N2K όπου έχουυν
υλοποιηθεί στοχευμένες
παρεμβάσεις στις καλλιέρργειες για
είδη ορνιθοπανίδας (ha)
Μελέτες βοσκοϊκανότητα
ας (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

0

0

-

Περιοχές Ν2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί
αποκατάσταση των
οικοτόπων-στόχων (No)

Έργα αποκατάστασης οικκοτόπων
(No)

Έκταση οικοτό
όπων που έχουν
αποκατασταθεεί (ha)

0

0

0

Είδη για τα οποία έχουν
δημιουργηθεί Χώροι Τροοφοδοσίας
Πτωματοφάγων Αρπακτιικών
Πτηνών (ΧΤΑΠ) (No)

Δ/Υ

0

0

-

13/1b-14 Δημιουργία και λλειτουργία Χώρων
Χώροι Τροφοδοσίας
Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτωματοφάγων
Πτηνών (ΧΤΑΠ)) σε εθνικό επίπεδο
Αρπακτικών Πτηνών
(ΧΤΑΠ) που έχουν
δημιουρηγηθεί για τα είδη-στόχους (No)

0

0

-

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Εκ
κτέλεση δημοσίων δασοτεχννικών έργων ορεινής υδρονο
ομίας σε
τμή
ήματα των λεκανών του υδα
ατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ
Α 110503)
σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου
αστοριάς της Π.Ε. Καστοριά
άς
Κα
ΟΛ
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
Υ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚ
ΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Δράσεις για την προστασία κα
αι διατήρηση του οικοσυστή
ήματος
Κο
οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
υ Ρόδου
Δράση 10.1.1: Προστασία τηςς άγριας ορνιθοπανίδας
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γιια δράσεις διαχείρισης
Δα
προ
οστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
δρά
οικ
κοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης Χα
αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
ειδδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
ΠΡ
ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡ
ΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σ ΧΩΡΩΝ
ΤΡ
ΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚ
ΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΤΗ
ΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Π
Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΟΥ ΚΑΙ
ΣΤ
ΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
δρά
οικ
κοτόπων
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13/1b-15 Υλοποίηση δράσ
σεων για δημιουργία: 1)
μικρο-αποθεμάτω
ων φυτών, 2) τράπεζας
γενετικού υλικούύ –σπόρων

22

13/1b-16 Μέτρα και έργα δδιαχείρισης ειδών
ασπονδύλων για τη διατήρηση
κατάλληλων μικρρο-κλιματικών και
υδρολογικών συννθηκών στους χώρους
διαθέρισης

23

Είδη για τα οποία έχουν
δημιουργηθεί μικροαποθέματα φυτών (No)

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
α
υλοποιηθεί μέτρα και έργα
διαχείρισης για τη
διατήρηση κατάλληλων
μικρο-κλιματικών και
υδρολογικών συνθηκών
στους χώρους διαθέρισης
για τα είδη-στόχους(No)
13/1b-17 Επανένταξη/ ενίσ
σχυση υφιστάμενων
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
πληθυσμών φυτώ
ών, αυτόχθονων ζώων και υλοποιηθεί δράσεις
ντόπιων ποικιλιώ
ών φυτών
επανένταξης/ ενίσχυσης
(No)

Δ/Υ

0

0

-

Είδη για τα οποία έχουν υυλοποιηθεί Δ/Υ
μέτρα και έργα διαχείρισης για τη
διατήρηση κατάλληλων μ
μικροκλιματικών και υδρολογιικών
συνθηκών στους χώρους διαθέρισης
(No)

1

1

-

Είδη για τα οποία έχουν υυλοποιηθεί Δ/Υ
δράσεις επανένταξης/ ενίίσχυσης
(No)

0

0

-

Είδη που έχουν αποθηκευυτεί σε
τράπεζα γενετικού υλικούύ (No)

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
δρά
οικ
κοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Δράσεις για την προστασία κα
αι διατήρηση του οικοσυστή
ήματος
οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
υ Ρόδου
Κο

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
BIO
OCONSION Καταγραφή Χαρακτηρισμός
Χ
Αξιολόγηση
η και
Δια
ατήρηση Φυσικών Γενετικώ
ών Πόρων της ΠΙΝ στο Πλα
αίσιο της
Εθννικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
Β
Αυτοφυή Είίδη με
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14/1b-18 Σχέδια διαχείριση
ης και έργα
αποκατάστασης γγια τον έλεγχο και
εξάλειψη εισβαλλλόντων ξενικών ειδών

Περιοχές Ν2K όπου έχουν Ξενικά είδη για τα οποία εκπονηθεί Κατάλογος τω
ων εισβαλλόντων
ξενικών ειδών (Ναι/Όχι)
υλοποιηθεί έργα για τον
μελέτες εκτίμησης κινδύννου ή
διαχειριστικές δράσεις (N
No)
έλεγχο και την εξάλειψη
εισβαλλόντων ξενικών
ειδών (No)

0

0

Όχι

25

15/1b-22 Υλοποίηση δασοο-περιβαλλοντικών
μέτρων: Δημιουρργία ζωνών μη
εκμετάλλευσης, δδιατήρηση νεκρού ξύλου,
διαδικασίες δεντρροφύτευσης ή
αναδάσωσης, δια
αχείριση ειδικής
βλάστησης
17/1b-25 Προετοιμασία σχχεδίων επίβλεψης και
πυροπροστασίας

Περιοχές Ν2K όπου έχουν Δ/Υ
υλοποιηθεί δασοπεριβαλλοντικά μέτρα για
τους δασικούς οικοτόπους
(No)

Δ/Υ

0

-

-

Περιοχές Ν2K όπου
Δ/Υ
εφαρμόζονται σχέδια
επίβλεψης και
πυροπροστασίας (No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν Δ/Υ
εγκατασταθεί υποδομές
πυροπροστασίας (No)

Δ/Υ

0

-

-

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων

Δ/Υ

0

-

-

Περιοχές Ν2K όπου έχει
πραγματοποιηθεί
διαχείριση αγροτικών
εκτάσεων που έχουν
εγκαταλειφθεί ή
απειλούνται με
εγκατάλειψη (No)

Δ/Υ

0

-

-

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Δράσεις για την προστασία κα
αι διατήρηση του οικοσυστή
ήματος
οιλάδας Πεταλούδων Δήμου
υ Ρόδου
Κο
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
δρά
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
Οικ
κοτόπων

26

27

17/1b-26 Ανάπτυξη υποδομών πυροπροστασίας
(πυροφυλάκια, δεεξαμενές πυρόσβεσης)

28

12/1b-30 Διαχείριση αγροττικών εκτάσεων που
έχουν εγκαταλειφ
φθεί ή απειλούνται με
εγκατάλειψη

Δ/Υ

Σύννταξη καταλόγου ξενικών ειδών
ε
και οργάνωση μεθοδο
ολογίας για
τηνν εκτίμηση του κινδύνου πο
ου προκαλούν
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
δρά
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
οικ
κοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Δια
αχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Αξξιολόγηση της επίπτωσης σττην βιοποικιλότητα περιοχώ
ών Υψηλής
Φυυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της
τ
εισ
σβολής σε αυτές του αλλόχθθονου χωροκατακτητικού ζιιζανίου
Βρρωμoκαρυδιά Ailanthus altisssima HNVThreat
Υπ
πομέτρο 12.2: Αντισταθμισττική ενίσχυση σε δασικές πεεριοχές του
Naatura 2000

www.edozoume.gr
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29

11,2/1c-1

Μελέτη (ες) αξιοολόγησης, οριοθέτησης /
χαρακτηρισμού ννέων περιοχών για την
συμπλήρωση τουυ θαλάσσιου Δικτύου
Natura 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ)
Σύνταξη Σχεδίωνν Διαχείρισης /
Προστασίας

30

5/1c-5

31

112/1c-7

Κατασκευή αντιδδιαβρωτικών έργων σε
παράκτιες ζώνες , στήριξη αμμοθινών

32

112/1c-8

Αποκατάσταση υυδρολογικού ισοζυγίου
γλυκού/ αλμυρούύ νερού

33

112/1c-9

Διαχείριση φερτώ
ών υλών

34

12/1c-14 Διαχείριση επισκκεπτών

35

13/1c-16 Δημιουργία προσ
στατευόμενων περιοχών
αλιείας

36

13/1c-17 Δράσεις για πρόλληψη και περιορισμό
θανάτων ατόμωνν από αλιευτικά εργαλεία

Νέες περιοχές Ν2K (No)

Έκταση νέων περιοχών N
N2K (ha)

Δ/Υ

0

0

-

Σχέδια Διαχείρισης για
θαλάσσιες περιοχές Ν2K
(Νο)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
ά
υλοποιηθεί αντιδιαβρωτικά
έργα και έργα στήριξης
αμμοθινών για τους
οικοτόπους-στόχους (No)

Σχέδια δράσης για είδη κκαι
οικοτόπους στόχους (Νο))

Έκταση νέων θαλάσσιων
περιοχών N2K
K (ha)

0

1

0

Οικότοποι για τους οποίοους έχουν Δ/Υ
υλοποιηθεί αντιδιαβρωτικκά έργα και
έργα στήριξης αμμοθινώνν (No)

0

0

-

Οικότοποι για τους οποίοους έχουν
υλοποιηθεί έργα αποκατά
άστασης
υδρολογικού ισοζυγίου γγλυκού/
αλμυρού νερού (No)

Δ/Υ

0

0

-

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

ΑΝ
ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΛΕ
ΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

0

0

0

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Π
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ν
ΔΙΚ
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑ
ΑΣΣΑΣ
ΜΕ
ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝ
ΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω

1

1

-

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα
αποκατάστασης
υδρολογικού ισοζυγίου
α
γλυκού/ αλμυρού νερού για
τους οικοτόπους-στόχους
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα
διαχείρισης φερτών υλών
για τους οικοτόπουςστόχους (No)
Περιοχές N2K όπου
πραγματοποιείται
διαχείριση επισκεπτών
(No)

Προστατευόμενες περιοχέςς Έκταση προστατευόμενω
ων περιοχών Περιοχές N2K
K όπου
αλιείας που οριοθετήθηκανν αλιείας που θεσμοθετήθη
ηκαν (ha)
θεσμοθετήθηκ
καν
(No)
προστατευόμεενες περιοχές
αλιείας (No)
Θαλάσσιες περιοχές Ν2K Έργα για τον περιορισμόό θανάτων Δ/Υ
όπου έχουν μέτρα με στόχοο ατόμων από αλιευτικά ερργαλεία για
τον περιορισμό θανάτων
τα είδη-στόχους (Νο)
ατόμων από αλιευτικά
εργαλεία για τα είδη-

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Α1. Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη
η και
κοτόπους κοινοτικού ενδιαφ
φέροντος
οικ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)

ΙΟΝ
ΝΙΟΝ ΔιαχεΙριση ανθρώπιννων δραστηριΟτήτων συμβ
βατώΝ με
τηνν προστασΙα και ανάδειξη ειδών
ε
και ΟικοτόπωΝ στην ευρύτερη
θαλλάσσια περιοχή της Λευκάδδας
Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας
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στόχους (Νο)
37

13/1c-19 Πρόγραμμα εγκα
ατάστασης τεχνητών
φωλιών, νησίδωνν και σχεδίων για
συγκεκριμένα είδδη χαρακτηρισμού

38

13/1c-21 Έλεγχος αριθμούύ τουριστικών σκαφών
στις θαλάσσιες σ
σπηλιές

39

13/1c-24 Προσδιορισμός ππεριοχών αναπαραγωγής
και συγκέντρωση
ης γόνου

40

14/1c-26 Ξενικά είδη σε θα
αλάσσια οικοσυστήματα:
ανίχνευση, πρόλη
ηψη εισόδου, έλεγχος,
εξάλειψη ειδών εεισβολέων, αποκατάσταση
οικοσυστημάτωνν.

41

19/1c-28 Περιορισμός ρύππανσης, έλεγχος βόσκησης Περιοχές Ν2K στις οποίες
πραγματοποιείται έλεγχος
περιορισμού της ρύπανσηςς
και της βόσκησης (No)
5/1d-3 Προσδιορισμός ππεριοχών αναπαραγωγής Περιοχές Ν2K όπου έχουν
και συγκέντρωση
ης γόνου ειδών
προσδιοριστεί περιοχές
προτεραιότητας ιιχθυοπανίδας
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου των
ειδών-στόχων (No)
112/1d-7 Υλοποίηση Ειδικκών Διαχειριστικών
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
Σχεδίων, π.χ για κκαλαμώνες, βόσκηση
υλοποιηθεί Ειδικά
Διαχειριστικά Σχέδια για
πολλαπλών σκοππών, προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή
ή, αλιευτική διαχείριση, τα είδη/οικοτόπους
στόχους (No)
επισκεψιμότητα

42

43

100
0

1

2

Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας

Δ/Υ

1

-

-

Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας

Είδη για τα οποία έχουν υυλοποιηθεί Δ/Υ
έργα/μελέτες προσδιορισ
σμού
περιοχών αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου (Noo)

0

0

-

λογος θαλάσσιων
Εθνικός κατάλ
Περιοχές N2K όπου έχουυν
υλοποιηθεί έργα/δράσεις με στόχο ξενικών ειδών (Ναι/Όχι)
ψη εισόδου
την ανίχνευση, τη πρόληψ
και τον έλεγχος θαλάσσιω
ων ξενικών
ειδών (No)
Δ/Υ
Δ/Υ

0

0

Όχι

1

-

-

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΑΝ
ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΛΕ
ΕΥΚΑΔΑΣ
Σύννταξη καταλόγου ξενικών ειδών
ε
και οργάνωση μεθοδο
ολογίας για
τηνν εκτίμηση του κινδύνου πο
ου προκαλούν
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα
αμαριάςδ
προστατευόμενω
ων
Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης
ων
περριοχών, ειδών και οικοτόπω
Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας

Τεχνητές φωλιές, νησίδες
και σχεδίες που έχουν
εγκατασταθεί για τα είδηστόχους (No)
Περιοχές Ν2K όπου
πραγματοποιείται έλεγχος
των τουριστικών σκαφών
(No)
Περιοχές Ν2K όπου έχουν
υλοποιηθεί έργα/μελέτες
προσδιορισμού περιοχών
αναπαραγωγής και
συγκέντρωσης γόνου (No)

Περιοχές N2K όπου έχουυν
εγκατασταθεί τεχνητές φωλιές,
νησίδες και σχεδίες για τα
α είδηστόχους (No)
Δ/Υ

Θαλλάσια ξενικά είδη για
τα οποία έχουν υλοποιηθείί
διαχειριστικές δράσεις
(Νο)

Είδη για τα οπ
ποία έχουν
εγκατασταθεί τεχνητές φωλιές,
νησίδες και σχχεδίες (No)

Είδη για τα οποία έχουν
προσδιοριστεί περιοχές
αναπαραγωγής και συγκέέντρωσης
γόνου (No)

Δ/Υ

1

1

-

Δ/Υ

Δ/Υ

3

-

-

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Δράσεις για την προστασία κα
αι διαχείριση της βιοποικιλό
ότητας της
μνης Παμβώτιδας
Λίμ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
Δράσεις για την προστασία κα
αι διαχείριση της βιοποικιλό
ότητας της
μνης Παμβώτιδας
Λίμ
Πρρομήθεια πολυμηχανήματοςς για τη διαχείριση των οικο
οτόπων
υπεερυδατικής βλάστησης (καλλαμώνες) στη λίμνη Καστορριάς
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –

www.edozoume.gr
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Ασ
σπροπάρης)
44

12/1d-10 Αποκατάσταση ττης τροφικής κατάστασης
προστατευόμενω
ων υγροτόπων. Διαχείριση
απόληψης νερού & βελτίωση/
αποκατάσταση υδρολογικού ισοζυγίου

45

13/1d-11 Παρεμβάσεις περριορισμού της
θνησιμότητας τηςς ορνιθοπανίδας
υγροτόπων σε γρραμμικές υποδομές

46
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Περιοχές Ν2K όπου έχουν Δ/Υ
γίνει δράσεις
αποκατάστασης της
τροφικής κατάστασης των
υγροτόπων, διαχείριση
απόληψης νερού ή
βελτίωση/αποκατάσταση
υδρολογικού ισοζυγίου
(No)

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
γίνει παρεμβάσεις
περιορισμού της
θνησιμότητας της
ορνιθοπανίδας υγροτόπων
σε γραμμικές υποδομές
(No)
13/1d-12 Κατασκευή τεχνη
ητών νησίδων και φωλιών Τεχνητές νησίδες και
φωλιές που
κατασκευάστηκαν (No)

Δ/Υ

1

-

-

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ
Περιοχές Ν2K όπου έχουυν
κατασκευαστεί τεχνητές ννησίδες και
φωλιές (No)

0

0

-

0

-

-

Δ/Υ

13/1d-13 Μέτρα αντιρρύπα
ανσης και αποκατάστασης Περιοχές Ν2K όπου έχουν Δ/Υ
ρυπασμένων - υπποβαθμισμένων περιοχών υλοποιηθεί δράσεις
υγροτόπων
αντιρρύπανσης και
αποκατάστασης
ρυπασμένων υποβαθμισμένων περιοχώνν
υγροτόπων (No)

Δ/Υ

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
Δράσεις για την προστασία κα
αι διαχείριση της βιοποικιλό
ότητας της
μνης Παμβώτιδας
Λίμ
Δράσεις προστασίας διαχείρισ
σης και ήπιας ανάπτυξης υγροτόπων
Κέέρκυρας
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γιια δράσεις διαχείρισης
Δα
προ
οστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δ
αδιάς Λευκίμης Σουφλίου γιια δράσεις διαχείρισης
Δα
προ
οστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ

www.edozoume.gr
48

48

13/1d-15 Δημιουργία εθνικκού αρχείου
εμπλουτισμών μεε ιχθύες / Επανεισαγωγή
και μεταφορά πλληθυσμών σε νέα
ενδιαιτήματα μέσ
σα στο εύρος εξάπλωσης
τους

Εθνικό αρχείο
εμπλουτισμών με ιχθύες
(Ναι/Όχι)

49

14/1d-16 Παρεμβάσεις ελέέγχου εισβολικών ειδών
σε επιλεγμένους υγροτόπους

Περιοχές Ν2K όπου έχουν Δ/Υ
υλοποιηθεί δράσεις
ελέγχου εισβλητικών ειδώνν
σε υγρότοπους (No)

50

Δ/Υ
15/1d-17 Υλοποίηση παρεμβάσεων εξορθολογισμού Περιοχές Ν2K όπου
γεωργικών πρακττικών σε παρακείμενες
υλοποιούνται παρεμβάσειςς
περιοχές σημαντιικών υγροτόπων
εξορθολογισμού
γεωργικών πρακτικών σε
παρακείμενες περιοχές
σημαντικών υγροτόπων
(No)
220/1d-18 Ενημέρωση-ευαιισθητοποίηση ειδικών
Περιοχές Ν2K με
Δ/Υ
ομάδων χρηστώνν των υγροτόπων
υγροτόπους όπου έχουν
υλοποιηθεί δράσεις
ενημέρωσηςευαισθητοποίησης σε
ειδικές ομάδες χρηστών
(No)

51

Είδη για τα οποία έχουν υυλοποιηθεί Δ/Υ
έργα επανεισαγωγής και μεταφοράς
πληθυσμών (No)

Όχιι

0

-

Δ/Υ

0

-

-

Δ/Υ

83

-

-

Δ/Υ

14

-

-

ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
δρά
οικ
κοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΔΡ
ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ
ΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΚΟ
ΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕ
ΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Χελμού Βουραϊκούύ για
άσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδώνν και
δρά
Οικ
κοτόπων
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Β
ης προστατευόμενων περιοχχών ειδών
Πίννδου για δράσεις διαχείριση
καιι οικοτόπων
Μέέτρο 11: Βιολογική γεωργία
α
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)

ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩ
ΩΝΑ
ΜΟ
ΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δ
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ε
ΚΑΙ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟ
ΟΠΩΝ
ΚΟ
ΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠ
ΠΟΥ ΓΙΑ
ΔΡ
ΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ
ΕΙΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΕΠ
ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕ
ΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΥ
ΠΑ
ΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘ
ΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
ΝΟ
ΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡ
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ
ΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ
ΚΟΤΟΠΩΝ
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5/2a-1

53

5/2a-2

54

112/2a-4

55

112/2a-5

56

5/2b-1

Δράσεις για την προστασία κα
αι διαχείριση της βιοποικιλό
ότητας της
μνης Παμβώτιδας
Λίμ
Δράσεις προστασίας διαχείρισ
σης και ήπιας ανάπτυξης υγροτόπων
Κέέρκυρας
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης Υγροτόπων Περιφέρεειας Ν.
Αιγγαίου, δικτύου NATURA 2000»
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης Υγροτόπων Περιφέρεειας Ν.
Αιγγαίου, δικτύου NATURA 2000»

Δ/Υ

Δ/Υ

13

-

-

Οικότοποι για τους οποίοους έχουν
εκπονηθεί ειδικές επιστημονικές
η των
μελέτες για την εκτίμηση
επιπτώσεων και τον μετρριασμό/
προσαρμογή στην κλιματτική αλλαγή
(No)

ποία έχουν
Είδη για τα οπ
εκπονηθεί ειδιικές επιστημονικές
μελέτες για την εκτίμηση των
επιπτώσεων κα
αι τον μετριασμό/
προσαρμογή στην
σ
κλιματική
αλλαγή (No)

0

0

0

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο
για
άσεις διαχείρισης προστατεευόμενων περιοχών ειδών και
δρά
οικ
κοτόπων
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων

Περιοχές N2K όπου έχουυν
υλοποιηθεί έργα για την εενίσχυση
της προσαρμοστικότηταςς των
οικοσυστημάτων και της
ματικές
βιοποικιλότητας στις κλιμ
αλλαγές (No)

Δ/Υ

1

1

-

Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας

Δ/Υ

Δ/Υ

4

-

-

Δ/Υ
Εκπόνηση ολοκλληρωμένων
Έργα ανάπτυξης
προγραμμάτων α
ανάπτυξης οικοτουρισμού οικοτουρισμού στο Δίκτυοο
σε Εθνικά & Περριφερειακά Πάρκα και σε N2K (No)

Δ/Υ

1

-

-

Πα
αρακολούθηση και Αξιοποίη
ηση των Παρόχθιων Περιοχχών Δήμου
Δράμας
Δίκ
κτυο διακυβέρνησης βιοκλιιματικής περιβαλλοντικής αναβάθμισης
α
τηςς Δράμας
ΑΝ
ΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
Α
ΔΙΑ
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨ
ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣ
ΣΤΙΚΟ
ΠΡ
ΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡ
ΡΑΜΑΣ
ΑΝ
ΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ
ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING
G ΕΛΟΥΣ
ΑΓ
ΓΥΙΑΣ
Αννάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας
π
περιοχής στην τεχνητή
τ
λίμ
μνη Λάδωνα και βιώσιμη χρ
ρήση του οικοσυστήματος
Πρροστασία, φύλαξη και αναβά
άθμιση του διατηρητέου μννημείου της
φύσ
σης "Δάσος Ράντη" Νήσου Ικαρίας
Ενίίσχυση δράσεων συμμετοχιικής διαχείρισης για τη βιοπ
ποικιλότητα
καιι το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό
Ε
Πάρκο Τζουμέρκωνν κοιλάδας
Αχχελώου Αγράφων και Μετεώ
ώρων

Καθορισμός προττεραιοτήτων δράσης για
τη διατήρηση καιι αποκατάσταση
υγροτόπων που κκινδυνεύουν από την
κλιματική αλλαγή
ή

Περιοχές Ν2K όπου έχουν
καθοριστεί προτεραιότητεςς
δράσης για τη διατήρηση
και αποκατάσταση
υγροτόπων που
κινδυνεύουν από την
κλιματική αλλαγή (No)
Εκπόνηση ειδικώ
ών επιστημονικών μελετών Ειδικές επιστημονικές
για την εκτίμηση
η επιπτώσεων και τον
μελέτες που έχουν
σαρμογή στην κλιματική
η
μετριασμό/ προσ
εκπονηθεί για την εκτίμηση
αλλαγή για τύπουυς οικοτόπων και είδη
των επιπτώσεων και τον
μετριασμό/ προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή για
α
τύπους οικοτόπων και είδη
η
στόχους (No)
Ενίσχυση της προοσαρμοστικότητας των
Έργα που έχουν υλοποιηθεεί
οικοσυστημάτωνν και της βιοποικιλότητας για την ενίσχυση της
στις κλιματικές α
αλλαγές
προσαρμοστικότητας των
οικοσυστημάτων και της
βιοποικιλότητας στις
κλιματικές αλλαγές στο
Δίκτυο N2K (No)
Δράσεις διαμόρφ
φωσης, αποκατάστασης
Έργα που έχουν υλοποιηθεεί
και διαχείρισης ππράσινων υποδομών για
για διαμόρφωση,
την βελτίωση τηςς διασύνδεσης των
αποκατάσταση και
περιοχών Ν2000 σε περιφερειακό επίπεδο διαχείριση πράσινων
υποδομών για την
βελτίωση της διασύνδεσης
των περιοχών Ν2Κ σε
περιφερειακό επίπεδο (No))

www.edozoume.gr
50

άλλες ενότητες ππεριοχών (ευρύτερες
χωρικές ενότητεςς, περιφέρειες).

Κα
αταγραφή και παρουσίαση των
τ Γεωτόπων Γεωδιαδρομώ
ών του
Γεω
ωπάρκου Κεφαλονιάς
ΑΝ
ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΛΕ
ΕΥΚΑΔΑΣ
E1. Επικοινωνία και διάχυση των
τ αποτελεσμάτων του έργου
Ενίίσχυση δράσεων συμμετοχιικής διαχείρισης για τη βιοπ
ποικιλότητα
καιι το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό
Ε
Πάρκο Τζουμέρκωνν κοιλάδας
Αχχελώου Αγράφων και Μετεώ
ώρων
Κα
αταγραφή και παρουσίαση των
τ Γεωτόπων Γεωδιαδρομώ
ών του
Γεω
ωπάρκου Κεφαλονιάς
Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας
Εφ
φαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχηνα – Κιρκινέζιι –
Ασ
σπροπάρης)
ΠΑ
ΑΝΑΣ Τα μνημειακά δάση του
τ Ιονίου ως κοιτίδες
βιο
οΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφαρμακευτικής
δ
αξία
ας
μακ
κρομυκήτωΝ χαρτογράφησ
ση καταγραφή αξιολόγηση δικτύωση
δ
διΑ
Ατήρηση και αειφορική αξιο
οποίηΣη
ΑΝ
ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΟΙΚ
ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚ
ΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤ
ΤΡΟΦΕΙΟ
ΛΕ
ΕΥΚΑΔΑΣ
Δια
αχειριστικές παρεμβάσεις στην
σ
Προστατευόμενη Περιο
οχή Β.
Κα
αρπάθου – Σαρίας
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχχείρισης Κορώνειας - Βόλβη
ης αλκιδικής για δράσεις διαχείίρισης προστατευόμενων πεεριοχών,
Χα
ειδδών και οικοτόπων
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220/2b-4

Σύνταξη υλικού εεπικοινωνίας για προβολή Περιοχές N2K όπου
δημιουργήθηκε υλικό
του δικτύου Natuura ως μοχλού
επικοινωνίας για προβολή
περιφερειακής αννάπτυξης
του δικτύου Natura ως
μοχλού περιφερειακής
ανάπτυξης (No)

Δ/Υ

Δ/Υ

5

-

-
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224/2b-5

Δράσεις/ έργα υπποστήριξης του πράσινου
τουρισμού και τοου οικοτουρισμού

Πειοχές N2K όπου υλοποοιήθηκαν
δράσεις/ έργα υποστήριξη
ης του
πράσινου τουρισμού και του
οικοτουρισμού σε περιοχχές (No)

Δ/Υ

2

2

-
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225/2b-6

Κατασκευή, ανάδδειξη και συντήρηση
ανοιχτών χώρων ερμηνείας
περιβάλλοντος, δδιαδρομές ερμηνείας
περιβάλλοντος

Διαδρομές/χώροι ερμηνείας
περιβάλλοντος που
κατασκευάστηκαν, αναδεείχτηκαν
και συντηρήθηκαν (No)

Δ/Υ

4

25

-

60

5/2c-2

Δ/Υ

Δ/Υ

0

-

-

61

115/2c-4

Ενίσχυση επιχειρρηματικότητας και
ανταγωνιστικότη
ητας επιχειρήσεων και
παραγωγών σε πρροστατευόμενες περιοχής
- Δημιουργία πρω
ωτοκόλλου
περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων
και καλλιεργητικκών πρακτικών

Δ/Υ

305

-

-

62

115/2c-5

Προστασία, βιολλογική παραγωγή,
διαχείριση και αεειφόρος εκμετάλλευση

Περιοχές N2K όπου έχουν Δ/Υ
υλοποιηθεί δράσεις
ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας
επιχειρήσεων και
παραγωγών (Νο)
Εκτάσεις σε περιοχές N2K
K Δ/Υ
όπου έχει χρηματοδοτηθεί

Α3
3. Χαρτογράφηση και αξιολλόγηση των οικοσυστημικώνν
υπη
ηρεσιών (MAES)
C6
6. Εφαρμογή χαρτογράφηση
ης και αξιολόγησης των
οικ
κοσυστημικών υπηρεσιών (Μ
ΜΑΕΣ) σε πιλοτικές περιοχχές
Αξξιολόγηση της επίπτωσης σττην βιοποικιλότητα περιοχώ
ών Υψηλής
Φυυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της
τ
εισ
σβολής σε αυτές του αλλόχθθονου χωροκατακτητικού ζιιζανίου
Βρρωμoκαρυδιά Ailanthus altisssima HNVThreat
Μέέτρο 11: Βιολογική γεωργία
α

Δ/Υ

52.33
32

-

-

Μέέτρο 11: Βιολογική γεωργία
α

Έργα υποστήριξης του
πράσινου τουρισμού και
του οικοτουρισμού σε
περιοχές N2K (No)

Περιοχές Ν2K όπου
κατασκευάστηκαν,
αναδείχτηκαν και
συντηρήθηκαν
διαδρομές/χώροι ερμηνείαςς
περιβάλλοντος (No)
Οικονομική και κκοινωνική αποτίμηση των Περιοχές N2K όπου έχει
λειτουργιών που προσφέρουν τα
πραγματοποιηθεί
σε προστατευόμενες
οικοσυστήματα σ
οικονομική και κοινωνική
περιοχές και διερρεύνηση δυνατοτήτων
αποτίμηση των
υποστήριξης επεννδυτικών δραστηριοτήτων οικοσυστημικών
υπηρεσιών (No)

www.edozoume.gr
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των αρτύσιμων β
βοτάνων
63

112/2c-6



η βιολογική παραγωγή
καλλιεργειών (ha)
Προώθηση καινοοτόμων μεθόδωνΈργα που προωθούν
τεχνολογιών και ολοκληρωμένων
καινοτόμες μεθόδους,
α την αντιμετώπιση
προσεγγίσεων για
τεχνολογίες και
πιθανών προβλημ
μάτων εντός περιοχών
ολοκληρωμένες
Natura 2000 (π.χχ. αποκατάσταση εδαφών, προσεγγίσεις για την
επιφανειακών υδάτων ποταμών, λιμνών
αντιμετώπιση πιθανών
κτλ από ρύπανση
προβλημάτων σε περιοχές
η)
N2K (No)

Περιοχές N2K όπου έχουυν
υλοποιηθεί δράσεις που ππροωθούν
καινοτόμες μεθόδους, τεχχνολογίες
και ολοκληρωμένες προσ
σεγγίσεις
για την αντιμετώπιση πιθθανών
προβλημάτων (Νο)

Δ/Υ

1

17

-

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας
κοσυστημάτων και περιοχώνν φυσικού κάλλους της Περριφέρειας
οικ
Ιοννίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού καταγραφής
ψηφιακής χαρτογράφησης καιι διαχείρισης πιέσεων

Δ/Υ: Δεν υυπάρχει
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